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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. září 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek
a jejich ročních množstevních limitech

Vláda nařizuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 272/
/2013 Sb., o prekursorech drog:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o se-
znamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních
množstevních limitech, zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 458/2013 Sb.

Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. září 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/
/2013 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,
o seznamech návykových látek, zní:

Sbírka zákonů č. 243 / 2015Částka 100 Strana 3003
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Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2015

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu

stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
zákona č. 220/2011 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok
2014 a přepočítacího koeficientu pro úpravu
tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2014 činí 26 357 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 či-
ní 1,0246.

§ 2

Výše redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2016 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočto-

vého základu činí 11 883 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočto-
vého základu činí 108 024 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok
2016 činí 2 440 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2016

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2016 se zvyšují od
splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2015 tak, že
základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč mě-
síčně.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2015,

kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělá-
vání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/
/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/
/2008 Sb. a vyhlášky č. 86/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno g) včetně poznámek
pod čarou č. 4 a 10 zní:

„g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti4),
pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů
vzdělání10) předpokladem přijetí uchazeče ke
vzdělávání splnění podmínek zdravotní způso-
bilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

4) Například zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdra-
votních službách, ve znění pozdějších předpisů.

10) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdě-
lání v základním, středním a vyšším odborném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) doporučení školského poradenského zařízení
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy přijímacího řízení v případě, že jde
o uchazeče se speciálními vzdělávacími potře-
bami,“.

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) V případě zápisu školy nebo oboru vzdě-
lání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného
roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijí-
macího řízení v jiném termínu, nejpozději však do
31. srpna.“.

4. Za § 2 se vkládá skupinový nadpis, který zní:
„Průběh přijímacího řízení“.

5. § 3 zní:

„§ 3

(1) Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání
rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím

a) zkoušek zadávaných ředitelem školy,

b) centrálně zadávaných a vyhodnocovaných tes-
tů, nebo

c) kombinací způsobů podle písmen a) a b).

(2) Přijímací zkouška podle odstavce 1 písm. a)
se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracov-
ních dnech v termínech od 22. do 30. dubna.

(3) Konání přijímací zkoušky podle odstavce 1
písm. b) může ředitel školy předřadit až o 5 pracov-
ních dnů dříve, než je termín stanovený pro přijímací
zkoušku podle odstavce 1 písm. a).

(4) Talentová zkouška do oboru vzdělání s ta-
lentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení
se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do
15. ledna.

(5) Talentová zkouška v konzervatoři v prvním
kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech
v termínech od 15. do 31. ledna.

(6) Dny konání zkoušky podle odstavců 1 až 5
stanoví ředitel školy.“.

6. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3c, které
včetně poznámky pod čarou č. 7b znějí:

„§ 3a

(1) V případě, že se koná společné přijímací ří-
zení do více oborů vzdělání, ředitel školy spolu s vy-
hlášením přijímacího řízení tuto skutečnost pro
první kolo přijímacího řízení zveřejní jako součást
oznámení podle § 2.
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(2) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení
se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné
podávat přihlášky ke vzdělávání.

(3) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky
nebo talentové zkoušky v náhradním termínu zašle
ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím
konáním.

(4) Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo
talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na
tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené
ředitelem školy7b).

§ 3b

Ředitel školy zajistí uchazeči se speciálními
vzdělávacími potřebami odpovídající podmínky
v přijímacím řízení podle doporučení školského
poradenského zařízení v souladu se školským zá-
konem a vyhláškou upravující vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potře-
bami.

§ 3c

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odesí-
lání rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých
uchazečů se řídí termíny stanovenými v § 3 odst. 2.

7b) § 60 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb.“.

7. V § 4 odst. 3 se za slova „ve škole“ vkládá
slovo „nejpozději“ a za slova „den přijímací
zkoušky“ se vkládají slova „nebo talentové
zkoušky“.

8. V § 5 odst. 2 se slova „zřizované státem, kra-
jem, obcí nebo svazkem obcí“ zrušují.

9. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září
2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a bodu 6,
pokud jde o § 3b, která nabývají účinnosti dnem
1. září 2016.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 29. září 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 26. září 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 70/2015 Sb., č. 71/2015 Sb., č. 105/2015 Sb., č. 118/2015 Sb.,
č. 129/2015 Sb., č. 130/2015 Sb., č. 133/2015 Sb. a č. 154/2015 Sb. se dne 26. září 2015 konaly v souladu se
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 15

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 2 979

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 753

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 96

v tom podle volebních stran:

7 Česká strana sociálně demokratická 2

47 Komunistická strana Čech a Moravy 1

80 Nezávislí kandidáti 0

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 91

470 Sdružení STAN, NK 2

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se

Předseda Státní volební komise:

v z. JUDr. Henych v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 29. září 2015

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce
konaných dne 26. září 2015

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných
voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 119/2015 Sb. se dne 26. září 2015 konaly v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
opakované volby do Zastupitelstva obce Přední Výtoň.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 1

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů: 208

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 155

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 7

v tom podle volebních stran:

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 7

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se

Předseda Státní volební komise:

v z. JUDr. Henych v. r.
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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. 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.
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