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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 199 Rozeslána dne 8. prosince 2021 Cena Kč 53,–

O B S A H :

441. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů

442. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

443. Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky
č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění
pozdějších předpisů

444. Sdě lení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Minis-
terstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací



441

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti:

Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vy-
hlášky č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., vyhlášky
č. 390/2011 Sb., vyhlášky č. 340/2014 Sb., vyhlášky

č. 101/2016 Sb. a vyhlášky č. 444/2017 Sb., se mění
takto:

1. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 31 větě druhé se text „ , 27“ zrušuje.

Čl. II
Účinnost

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

Ministryně:

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

ze dne 26. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb.
a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13
tohoto zákona:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění
vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb.,
vyhlášky č. 388/2013 Sb., vyhlášky č. 408/2017 Sb.
a vyhlášky č. 57/2020 Sb., se mění takto:

1. V části I bodě 3 se za slova „až i)“ vkládají
slova „a n)“.

2. V části I bodě 4 se slova „a j)“ nahrazují
slovy „ , j) a n)“.

3. V části I bodě 5 se slova „d), i) a l)“ nahrazují
slovy „d) až i), l) a n)“.

4. V části II bod 3 zní:

„3. Osobám se zdravotním postižením, které je
uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy
k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

a) diktafon,

b) kamera s hlasovým výstupem.“.

5. V části III bodě 4 písmeno c) zní:

„c) pomůcka pro přenos zvuku; jedná se o mi-
krofon nebo přijímač, případně o jejich
kombinaci.“.

6. V části III bodě 5 se slovo „vizuální“ zrušuje
a číslo „5,5“ se nahrazuje číslem „5,8“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně:

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

Ministerstva financí

ze dne 26. listopadu 2021

o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022,
kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen

v oboru vodovodů a kanalizací

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 22. listopadu 2021 vydalo výměr Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým
se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů kanalizací.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 18/2021 dne 23. listopadu 2021 a nabývá účinnosti
1. ledna 2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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