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601

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby

a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatře-
ních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a občanského soud-
ního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 18 se text „§ 19“ nahrazuje textem
„§ 20“.

2. V § 18 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června
2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při
epidemii.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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602

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

V § 24 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky, ve znění zá-
kona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se
doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Pokud síly a prostředky Vězeňské služby
nebudou dostatečné k zajištění střežení vazebních
věznic, věznic nebo ústavů pro výkon zabezpečovací
detence, může vláda České republiky na nezbytnou
dobu povolat k plnění úkolů Vězeňské služby pří-
slušníky Policie České republiky.

(4) Příslušníci Policie České republiky povolaní
podle odstavce 3 mají při plnění úkolů Vězeňské
služby oprávnění a povinnosti příslušníků; vláda

České republiky může rozsah těchto oprávnění a po-
vinností omezit.

(5) Příslušníci Policie České republiky povolaní
podle odstavce 3 prokazují svou příslušnost k plnění
úkolů Vězeňské služby svým předepsaným stej-
nokrojem s vnějším označením „VĚZEŇSKÁ
SLUŽBA“. Ústním prohlášením „Vězeňská služba“
prokazují svoji příslušnost ve výjimečných přípa-
dech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují
prokázat příslušnost stanoveným způsobem. Minis-
terstvo stanoví vyhláškou vzor vnějšího označení
„VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f)
a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona
č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zá-
kona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení
vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019
Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění takto:
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1. Přílohy č. 2 až 4 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

2. V příloze č. 5 ve II. skupině v bodu 1 se slovo
„třísměnného“ nahrazuje slovem „vícesměnného“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády
o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových po-
měrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení
vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016
Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády
č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/
/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění
takto:
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1. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

2. V příloze č. 4 ve II. skupině v bodu 1 se slovo
„třísměnném“ nahrazuje slovem „vícesměnném“.
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ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností
v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým
se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech,
ve znění nařízení vlády č. 450/2008 Sb., nařízení
vlády č. 460/2011 Sb. a nařízení vlády č. 399/2017
Sb., se mění takto:

1. V části 1. dílu 1.2. v 1. tarifní třídě se na konci
textu bodu 4 doplňují slova „a při doručování písem-
ností“.

2. V části 1. dílu 1.2. 2. tarifní třída včetně nad-
pisu zní:

„2. tarifní třída – vrchní referent

1. Výkon strážní a eskortní služby pod odbor-
ným vedením.

2. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici,
věznici nebo v ústavu pod odborným vede-
ním nebo usměrněním.

3. Výkon strážní služby justiční stráže pod od-
borným vedením.

4. Přeprava vězněných osob nebo chovanců
s dílčím výkonem eskortní činnosti.

5. Ošetřování služebních psů a psů připravova-
ných pro služební využití.“.

3. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě body 1
a 2 znějí:

„1. Výkon strážní služby na strážních stanoviš-
tích ve vazební věznici, věznici nebo ústavu
nebo na vnějším střeženém pracovišti a vý-
kon eskortní služby při eskortování vězně-
ných osob a chovanců mimo vazební věz-
nici, věznici nebo ústav.

2. Samostatný výkon dozorčí služby při před-
vádění vězněných osob ve vazební věznici
nebo věznici.“.

4. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě v bodě 3
se slova „nebo dozorčí“ zrušují.

5. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 4 zní:

„4. Výkon strážní služby v budovách soudů,
státních zastupitelství nebo Ministerstva
spravedlnosti a v jiných místech výkonu
služby justiční stráže.“.

6. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 6 zní:

„6. Výkon administrativních činností vztahují-
cích se k zajištění výkonu strážní a eskortní
služby.“.

7. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se do-
plňuje bod 8, který zní:

„8. Přeprava vězněných osob nebo chovanců
s výkonem strážní a eskortní činnosti.“.

8. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě body 1
a 2 znějí:

„1. Zajišťování kontroly osob nebo vozidel na
vstupu nebo vjezdu nebo ve vymezeném
úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu
nebo ve vymezeném úseku vnějšího střeže-
ného pracoviště nebo výrobní zóny a výkon
strážní služby při eskortování zvlášť nebez-
pečných osob (výjimečné a doživotní tresty
odnětí svobody, organizovaný zločin apod.)
nebo výkon činností v jednotce pro zákrok
pod jednotným velením.

2. Výkon dozorčí služby ve vztahu k zajišťo-
vání práv vězněných osob včetně jejich
předvádění ve vazební věznici nebo věz-
nici.“.

9. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě v bodě 3
se slova „nebo dozorčí“ zrušují.

10. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě bod 8
zní:

„8. Samostatný výkon dozorčí služby na stře-
ženém pracovišti ve vazební věznici nebo
věznici.“.

11. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se do-
plňuje bod 9, který zní:

„9. Komplexní zajišťování administrativních
činností vztahujících se k zajištění výkonu
strážní a eskortní služby.“.

Sbírka zákonů č. 604 / 2020Strana 6850 Částka 244



12. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě v bodě 1
se text „dozorčí,“ a slova „ve směně“ zrušují.

13. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě body 3
a 4 znějí:

„3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu
dozorčí služby ve směně a komplexní zajiš-
ťování dozorčí služby při zajišťování práv
a povinností vězněných osob ve vazební
věznici, věznici nebo ústavu.

4. Samostatné zajišťování provozu operačního
a dozorčího operačního střediska ve vazební
věznici, věznici nebo ústavu.“.

14. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě se do-
plňuje bod 7, který zní:

„7. Komplexní výkon dozorčí služby na ne-
střeženém pracovišti mimo vazební věznici
nebo věznici.“.

15. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě v bodě 1
se slova „dozorčí a“ zrušují.

16. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě se do-
plňují body 7 až 9, které znějí:

„7. Komplexní koordinace, metodické řízení
a kontrola výkonu dozorčí služby ve
směně.

8. Komplexní koordinace a kontrola činností
dopravy ve vazební věznici, věznici nebo
ústavu a zajišťování technické údržby slu-
žebních vozidel a hospodaření s majetkem
státu.

9. Koordinace zajišťování bezpečnosti při sou-
činnostním nasazení sil a prostředků jednot-
livých bezpečnostních sborů při řešení mi-
mořádných událostí, krizových stavů nebo
zajišťování bezpečnosti osob (např. ústav-
ních činitelů, zahraničních významných
osob) vstupujících do prostor výkonu trestu
odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu
zabezpečovací detence.“.

17. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se na
konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo zajišťování
činností na úseku ochrany utajovaných informací“.

18. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se do-
plňují body 10 a 11, které znějí:

„10. Koordinace a metodické usměrňování
opatření pro mimořádné události a krizové
stavy v rámci Vězeňské služby České re-
publiky.

11. Komplexní koordinace zajišťování bez-
pečnosti při součinnostním nasazení sil

a prostředků jednotlivých bezpečnostních
sborů při řešení mimořádných událostí,
krizových stavů nebo zajišťování bezpeč-
nosti osob (např. ústavních činitelů, zahra-
ničních významných osob) vstupujících
do prostor výkonu trestu odnětí svobody,
výkonu vazby a výkonu zabezpečovací
detence.“.

19. V části 1. dílu 1.2. v 10. tarifní třídě se do-
plňuje bod 5, který zní:

„5. Komplexní koordinace zpracovávání kon-
cepčních materiálů Vězeňské služby České
republiky, tvorba koncepce vývoje meziná-
rodní spolupráce a hlavních směrů rozvoje
Vězeňské služby České republiky.“.

20. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě v bodě 2
se za slovo „příslušnosti“ vkládají slova „územních
útvarů nižšího stupně nebo“.

21. V části 1. dílu 1.3. v 8. tarifní třídě bod 13
zní:

„13. Komplexní koordinace a usměrňování vý-
konu činností policie v trestním řízení a ji-
ných různorodých policejních činností
a výkonu služby u organizačních článků
v rámci územních útvarů nižšího stupně.“.

22. V části 1. dílu 1.5. v 8. tarifní třídě se do-
plňuje bod 12, který zní:

„12. Výkon vysoce náročných odborných čin-
ností při přípravě, koordinaci a zajištění
úkolů operativní dokumentace s působ-
ností na celém území České republiky.“.

23. V části 1. dílu 1.5. v 9. tarifní třídě se do-
plňuje bod 16, který zní:

„16. Stanovování postupů, komplexní řešení
organizace, metodické řízení, organizace
a kontrola činností operativní dokumen-
tace.“.

24. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 6. tarifní
třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

„7. Provádění specializovaných činností v ob-
lasti služebních vztahů, včetně stanovování
zásad, kritérií a postupů pro výběrová a při-
jímací řízení v rámci útvaru s územní pů-
sobností vyššího stupně.

8. Výkon specializovaných odborných čin-
ností na úseku prevence kriminality nebo
prevence dopravní nehodovosti včetně vý-
chovy účastníků provozu na pozemních ko-
munikacích k bezpečnému chování v přísluš-
nosti územního útvaru vyššího stupně.“.
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25. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 7. tarifní
třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Zajišťování agend prevence kriminality
nebo bezpečnosti silničního provozu včetně
přípravy projektů v příslušnosti územního
útvaru vyššího stupně.“.

26. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 8. tarifní
třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Metodické usměrňování prevence krimina-
lity nebo bezpečnosti silničního provozu.
Analytická činnost zaměřená na příčiny kri-
minality a dopravní nehodovosti, navrho-
vání systémových opatření k prevenci jed-
notlivých druhů trestné činnosti, navrho-
vání preventivních programů a tvorba jejich
metodiky v příslušnosti územního útvaru
vyššího stupně, útvaru s celostátní působ-
ností nebo policejního prezidia.“.

27. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.1. v 9. tarifní
třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Koordinace analytických prací zaměřených
na příčiny kriminality, dopravní nehodo-
vosti a sociální patologie, včetně navrhování
systémových opatření v oblasti prevence
v příslušnosti policejního prezidia.“.

28. V části 2. dílu 2.3. se na začátek oddílu 2.3.5.
vkládá 5. tarifní třída, která včetně nadpisu zní:

„5. tarifní třída – inspektor

1. Zajišťování údržby a oprav palubních kom-
plexů, speciálního vybavení, metrologických,
diagnostických a kontrolních zařízení (le-
tecký technik).“.

29. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 6. tarifní
třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Výkon vysoce specializovaných prací při
zajišťování řádného technického stavu
veškerých palubních komplexů, systémů,
soustav a zařízení letecké techniky (letecký
technik).“.

30. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 7. tarifní
třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

„2. Komplexní zajišťování provozu a oprav le-

tecké techniky a koordinace inženýrskole-
tecké služby a zabezpečení v oblasti jednot-
livých odborností (draky a motory, elek-
trické a speciální vybavení, letecká výzbroj,
rádiové a radiotechnické vybavení, opto-
elektronika).

3. Vydávání odborných technických předpisů
změnové služby vlastní i výrobce. Ověřo-
vání technologických postupů na letecké
technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti
odborných leteckých předpisů. Inspekční
a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení
a použití letecké technické dokumentace.“.

31. V části 2. dílu 2.3. oddílu 2.3.5. v 8. tarifní
třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Tvorba koncepce technického provozu le-
tecké techniky a pozemního příslušenství.
Stanovování způsobu výběru a provozování
letecké techniky vyhodnocování technické
způsobilosti, navrhování a realizace opa-
tření ke zvýšení spolehlivosti, provozu-
schopnosti a bezpečnosti.“.

32. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. v 6. tarifní
třídě se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Vykonávání dílčích legislativních prací
a právních činností v oboru působnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

33. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.1. v 7. tarifní
třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Výkon komplexních právních činností
v oboru působnosti Generální inspekce
bezpečnostních sborů.“.

34. V části 2. dílu 2.5. oddílu 2.5.5. v 9. tarifní
třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany
osobních údajů v Generální inspekci bez-
pečnostních sborů.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka
Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě
České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8
odst. 3 a § 24 odst. 5 zákona č. 555/1992 Sb., o Vě-
zeňské službě a justiční stráži České republiky, ve
znění zákona č. 436/2003 Sb. a zákona č. 602/2020
Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stano-
ví vnější označení příslušníka Vězeňské služby
České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeň-
ské službě České republiky a zvláštní barevné
provedení a označení služebních vozidel, se mění
takto:

1. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 15a

Prokazování příslušnosti příslušníka Policie České
republiky povolaného k plnění úkolů

Vězeňské služby

(1) Vnějším označením příslušníka Policie Čes-
ké republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské
služby je rukávová páska provedená ve fialové barvě
s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ v bílé barvě vidi-
telně umístěná na pravém rukávu jeho předepsaného
stejnokroje.

(2) Vzor rukávové pásky příslušníka Policie
České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeň-
ské služby je vyobrazen v příloze č. 11 k této vy-
hlášce.“.

2. Za přílohu č. 10 se doplňuje nová příloha
č. 11, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; 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, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. 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.
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