
Ročník 2022

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 23 Rozeslána dne 7. března 2022 Cena Kč 37,–

O B S A H :

41. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů
na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací
z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

42. Sdě lení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení do-
bývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2022,

kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady
efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání
a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací

z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle
§ 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronic-
kých komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o elektronických komunika-
cích), ve znění zákona č. 374/2021 Sb., k provedení
§ 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích:

Čl. I

Vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše
a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákla-
dů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání

a poskytování provozních a lokalizačních údajů
a na poskytování informací z databáze účastníků ve-
řejně dostupné telefonní služby, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „veřejně dostup-
né telefonní služby“ nahrazují slovy „hlasové ko-
munikační služby“.

2. V § 3 odst. 1 až 3 a § 6 odst. 2 se slova „ve-
řejně dostupné telefonní služby“ nahrazují slovy
„hlasové komunikační služby“.

3. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 462/2013 Sb.
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro stanovení výše úhrady nákladů u žádostí
doručených přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky se použije vyhláška č. 462/2013 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:

Mgr. Ing. Továrková v. r.
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SDĚLENÍ

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 1. března 2022

o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů
do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální podle čl. VI bodu 6 zákona č. 88/2021 Sb., kterým se mění zákon
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, vyhlašuje:

Dne 1. dubna 2022 dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.
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