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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 230

Rozeslána dne 31. prosince 2021

Cena Kč 53,–

O B S A H:
528. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným,
ve znění pozdějších předpisů
529. V y h l á š k a o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu
k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
530. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění
pozdějších předpisů
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528
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zakona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 227/2019 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., k provedení
§ 20 odst. 1 tohoto zakona:

Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních
komunikacích zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb.,
vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb.,
vyhlášky č. 243/2019 Sb. a vyhlášky č. 485/2020 Sb.,
se mění takto:
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1. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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529
VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2021
o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby
přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 150
odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve
znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 374/2021
Sb., k provedení § 34 odst. 11 a § 34a odst. 11 zákona o elektronických komunikacích:
§1
Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo
změnou poskytovatele služby přístupu k internetu
(1) Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně
poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý
započatý den prodlení.
(2) Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží
účastníku za každý započatý den prodlení paušální
náhrada ve výši 400 Kč.
(3) Je-li současně převáděno více čísel jednoho
účastníka a dojde-li k prodlení u více než deseti čísel,
činí výše paušální náhrady podle odstavců 1 a 2 za
jedenácté a každé další číslo polovinu sazby podle
odstavců 1 a 2.
§2
Náhrada při zneužití přenosu čísla nebo změny
poskytovatele služby přístupu k internetu
Při zneužití přenosu čísla nebo zneužití změny
poskytovatele služby přístupu k internetu činí výše
paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po
který trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla
nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

§3
Náhrada při nedodržení termínů
opravy a instalace
(1) Nedodrží-li podnikatel zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo poskytovatel služby přístupu k internetu (dále jen „podnikatel“) ujednaný termín opravy a instalace, činí výše
paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den
prodlení. Má-li však podnikatel podle smlouvy
právo na obdobné plnění pro případ, že mu účastník
neposkytne za ujednaných podmínek součinnost při
provedení opravy a instalace, a výše tohoto plnění
přesahuje částku 200 Kč, náleží účastníku za první
započatý den prodlení, namísto paušální náhrady
podle věty první, paušální náhrada odpovídající výši
takového plnění, nejvýše však 1 000 Kč.
(2) Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží
účastníku za každý započatý den prodlení náhrada
ve výši 400 Kč.
§4
Způsob uveřejnění informací
o právu na paušální náhradu
Informace o právu na paušální náhradu včetně
její výše podle této vyhlášky uveřejní podnikatel na
svých internetových stránkách jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Tyto informace nebo odkaz na ně podnikatel uveřejní vždy společně s informacemi o postupu při přenesení čísla
nebo změně poskytovatele služby přístupu k internetu.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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530
VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 28 odst. 7 a § 81 odst. 12 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona
č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona
č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona
č. 284/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb.

1. V § 5 odst. 1 se číslo „75“ nahrazuje číslem „85“.
2. V § 7 odst. 2 se číslo „100“ nahrazuje číslem „110“ a číslo „60“ se nahrazuje číslem „70“.
3. V § 9 se číslo „120“ nahrazuje číslem „135“.
4. V § 22 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou
„Nejpozději následující pracovní den poté, co byly
tyto výsledky zpřístupněny řediteli školy, zpřístupní
je ředitel školy žákům formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.“ a věta čtvrtá se zrušuje.

Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010
Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011
Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012
Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015
Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016
Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 232/2018
Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb., se mění takto:

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 3/2015 Sb.
Čl. III
V příloze č. 5 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 300/
/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb., body 5.1, 5.2
a 5.3 znějí:

Částka 230

Sbírka zákonů č. 530 / 2021

„5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední
školy – univerzální
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5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující
praktickou zkoušku v konzervatoři
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5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Gazdík v. r.
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