Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 8

Rozeslána dne 30. ledna 2014

Cena Kč 40,–

O B S A H:
15. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
16. N ař íz e n í vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu
k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se
ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
17. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
18. V y h lá š k a o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
19. V y h lá š k a o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění
a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
Sd ěle n í Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. ledna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb.,
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:

2. V příloze č. 2 v písmenu a) se slova „21.00 hod.“
nahrazují slovy „20.00 hod.“.

Čl. I

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU
ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/
/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních
komunikací těžkými nákladními vozidly.“.

Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených
pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/
/2007 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády
č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb., nařízení
vlády č. 243/2011 Sb., nařízení vlády č. 354/2011 Sb.
a nařízení vlády č. 352/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 v písmenu a) se slova „21.00 hod.“
nahrazují slovy „20.00 hod.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje
věta:

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr dopravy:
Žák v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. ledna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti
ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády
č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady

Vláda nařizuje podle § 181 písm. b) zákona č. 326/
/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/
/2005 Sb., a v rozsahu stanoveném přímo použitelným
předpisem Evropské unie1):

4. V § 1 odst. 4 se slova „3 měsíce“ nahrazují
slovy „90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o zavedení
vízové povinnosti ve vztahu ke Kanadě

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o jednostranném zrušení
vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě,
Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým

Čl. II

Nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném
zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým,
ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., se mění takto:

Část první nařízení vlády č. 224/2009 Sb., o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických
a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády
č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei
a Spojeným státům americkým, se včetně nadpisu zrušuje.

1. V § 1 odst. 1 se slova „3 měsíce“ nahrazují
slovy „90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. I

2. V § 1 odst. 2 se za slova „Držitelé platných“
vkládají slova „diplomatických, služebních a“ a slova
„3 měsíce“ se nahrazují slovy „90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů“.
3. V § 1 odst. 3 se slova „3 měsíce“ nahrazují
slovy „90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů“.

ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Kohout v. r.

1

) Čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž
státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou
od této povinnosti osvobozeni, ve znění pozdějších předpisů.
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VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 122/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních
náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/
/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/
/2010 Sb. a vyhlášky č. 177/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Pro účely pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi zřizuje elektronické konto měsíčních výstrojních náležitostí. Nelze-li
použít postup podle věty první, vydají se vojákovi
poukázky na vydání vojenské výstroje.“.

novení výše konta měsíčních výstrojních náležitostí
podle § 13 odst. 3 nebo pro účely vydání poukázek
na vydání vojenské výstroje stanovuje v závislosti na
době životnosti výstrojních součástek a výši jejich pořizovacích nákladů.“.
3. V § 16 odst. 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „70“.
4. § 17 se zrušuje.
5. V § 18 odstavec 2 zní:
„(2) Zemře-li voják, kterému nebyla vydána vojenská výstroj ve formě základní výbavy, při výkonu
služby v zahraničí nebo v zahraniční operaci, anebo
v mimořádných případech, kdy vojenský stejnokroj
zemřelého nelze dohledat, je zničen nebo poškozen,
vydá služební orgán vojenský stejnokroj bez bot
a jednu soupravu prádla k pohřbení vojáka.“.

2. V § 15 odstavec 2 zní:

6. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

„(2) Hodnota vojenské výstroje se pro účely sta-

7. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Ing. Picek v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 24. ledna 2014
o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 16a odst. 5 zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 396/
/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje podmínky postupu při
provádění elektronických dražeb.
§2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) elektronickým dražebním systémem internetová
aplikace umožňující provádění elektronických
dražeb,
b) elektronickým úkonem v elektronické dražbě
úkon účastníka dražby, dražebníka nebo licitátora
provedený prostřednictvím elektronického dražebního systému,
c) identifikátorem bezvýznamové označení, které je
účastníkovi dražby náhodně přiděleno v rámci
každé elektronické dražby a slouží k jeho jednoznačnému rozlišení.
§3
Registrace účastníka dražby
(1) Účastník dražby se do elektronické dražby registruje prostřednictvím žádosti přes elektronický dražební systém. Dražebník je povinen bez zbytečného
odkladu po obdržení této žádosti zaslat účastníkovi
dražby na adresu jeho elektronické pošty podrobnosti
týkající se účasti na elektronické dražbě, zejména pak
základní informace o elektronické dražbě, o způsobu
prokázání totožnosti účastníka dražby a způsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována.
(2) Elektronické dražby se může účastnit pouze
účastník dražby, který splnil povinnosti vyplývající ze
zákona a této vyhlášky a byl zapsán do seznamu účastníků dražby. O zapsání do seznamu účastníků dražby

informuje dražebník každého účastníka dražby bez
zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.
§4
Detail dražby
(1) Detail dražby je uveřejněn na adrese ve veřejné
datové síti, kde elektronická dražba probíhá.
(2) Z detailu dražby musí být možné získat informace v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, dále
znalecký posudek předmětu dražby a v případě, kdy
došlo k upuštění od dražby, také oznámení o upuštění
od dražby. Na detailu dražby se zároveň zobrazuje doba zbývající do zahájení elektronické dražby a aktuální
čas. Po zahájení elektronické dražby se na detailu
dražby zobrazuje historie učiněných podání včetně
označení účastníků dražby prostřednictvím jejich identifikátoru, výše dosažené ceny a zbývající doba, během
které lze činit podání.
§5
Průběh elektronické dražby
(1) Elektronická dražba je zahájena prohlášením
o zahájení dražby, které se zobrazí v elektronickém
dražebním systému.
(2) Při činění podání musí být účastník dražby
před odesláním svého podání dotázán elektronickým
dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání
v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího
pole v elektronickém dražebním systému.
(3) Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:
a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které
lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům
dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka
dražby (označení identifikátoru účastníka dražby,
který učinil nejvyšší podání)“,
b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které
lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům
dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka
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dražby (označení identifikátoru účastníka dražby,
který učinil nejvyšší podání)“,

a) označení předmětu dražby, dražebníka, licitátora
a vydražitele,

c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které
lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům
dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo
z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než
bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby
(označení identifikátoru účastníka dražby, který
učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.

b) údaje o provedených elektronických úkonech
účastníků dražby a o elektronických úkonech dražebníka včetně elektronických úkonů licitátora,

(4) V okamžiku, kdy uplyne doba, během které
lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva
„Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru
účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno.
(5) V průběhu elektronické dražby provádí licitátor kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti,
kde elektronická dražba probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že na základě sledování
dostupnosti adresy ve veřejné datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému
dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu, je
licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit
podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je
licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat
každého účastníka dražby na jeho adresu elektronické
pošty.
(6) Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím
doby, během které lze činit podání, učiněno podání
účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších
podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to
i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut,
aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je
zastaven. Odstavec 3 se použije obdobně.
(7) Bez zbytečného odkladu po uplynutí doby,
během které lze činit podání, udělí licitátor příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž
je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se
zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončení dražby zároveň odešle licitátor
každému účastníkovi dražby na jeho adresu elektronické pošty.
§6
Záznam o průběhu elektronické dražby
(1) Dražebník neprodleně po ukončení elektronické dražby vyhotoví záznam o průběhu elektronické
dražby, který obsahuje alespoň

c) čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti
uvedený s rozlišením na setinu sekundy,
d) identifikátor osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického dražebního systému zahájila včetně identifikace její IP (Internet
Protocol) adresy,
e) záznam o případném chybovém výsledku elektronického úkonu nebo další činnosti elektronického
dražebního systému.
(2) Veškeré údaje podle odstavce 1 musejí být
chráněny proti neoprávněnému přístupu, změně a zničení.
§7
Požadavky na elektronické dražební systémy
(1) Elektronický dražební systém musí
a) zajišťovat veškerou komunikaci mezi účastníky
dražby a elektronickým dražebním systémem
zabezpečeným (šifrovaným) způsobem pomocí
protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure) a serverového certifikátu; použitý serverový certifikát musí být vydán důvěryhodnou a nezávislou certifikační autoritou, být platný a odpovídat všem doménovým jménům, které elektronický dražební systém využívá,
b) být provozován v prostředí, které umožňuje pořizovat evidenci požadavků příchozích na adresu ve
veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá; úplnost a integrita této evidence musí být
garantována nezávislým dodavatelem hostingových služeb, případně dodavatelem internetového
připojení, kteří jsou osobami odlišnými od dražebníka,
c) zajišťovat dostatečnou ochranu, zejména před
vstupem osob, které k tomu nejsou oprávněny.
Autentizace osob je založena minimálně na zadání
uživatelského jména a hesla, které je tvořeno sekvencí alespoň šesti znaků; přístupová hesla účastníků dražby musejí být uložena v elektronickém
dražebním systému pouze v kódované podobě pomocí bezpečného algoritmu typu hash,
d) zajišťovat udržování přesného času pomocí pravidelné synchronizace. Časová informace musí být
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poskytována zdrojem reprodukujícím světový
koordinovaný čas UTC (Coordinated Universal
Time); synchronizace času elektronického dražebního systému s koordinovaným světovým časem
se provádí alespoň jedenkrát za 24 hodin,
e) zpracovávat a zaznamenávat veškeré elektronické
úkony s rozlišením na setinu sekundy,
f) provádět automatickou aktualizaci údajů na detailu
dražby, a to takovým způsobem, aby o provedených změnách, zejména o uskutečněných příhozech, byli účastníci dražby informováni nejpozději
do 10 sekund od jejich uskutečnění,
g) zabezpečovat, aby dražebník nebo licitátor neměl
možnost vykonávat elektronické úkony za účastníka dražby,
h) zajistit pracovníkům ministerstva pověřeným kontrolou dálkový přístup v obdobném rozsahu jako
účastníkům dražby bez možnosti se elektronické
dražby aktivně zúčastnit,
i) zabezpečovat ochranu dat takovým způsobem,
který umožní jejich uložení a zálohování tak, aby
nedošlo k jejich ztrátě či manipulaci s údaji,
j) zajišťovat externí kontrolu dostupnosti adresy ve
veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá; kontrola je zajišťována prostřednictvím
k tomu zřízené služby, která ji provádí z jiného
geografického umístění, než je umístění této adresy
ve veřejné datové síti, a to pravidelně minimálně
každou minutu; provádí ji poskytovatel této
služby, který je odlišný od dražebníka.
(2) Používání elektronického dražebního systému
musí být dostupné běžnými nástroji elektronické komunikace. Pro použití elektronického dražebního systému musí postačovat aktuálně bezplatně poskytovaná
verze internetového prohlížeče bez potřeby instalace
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dalších speciálních aplikací s výjimkou běžných rozšíření prohlížeče, jako je Java, Flash nebo Adobe Reader.
Informace o minimální konfiguraci počítače, se kterým
se lze zúčastnit elektronické dražby, uvede dražebník
ve veřejně přístupné části elektronického dražebního
systému.
(3) Dokumenty se v elektronickém dražebním systému zveřejňují ve formátu PDF (Portable Document
Format).
(4) Elektronický dražební systém nesmí obsahovat takové funkcionality, které umožňují narušit průběh elektronické dražby.
(5) Ve veřejně přístupné části elektronického dražebního systému musí být k dispozici uživatelská příručka, ve které jsou podrobně popsány důležité funkcionality systému.
(6) Elektronický dražební systém umožňuje nepřetržitý dálkový přístup k informacím o ukončených
elektronických dražbách v rozsahu definovaném v § 4,
a to nejméně 1 rok od jejich ukončení.
§8
Přechodné ustanovení
Dražebník, který zahájil provoz elektronického
dražebního systému přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, může elektronické dražby vyhlášené nejpozději do 30. dubna 2014 dokončit podle dosavadních
právních předpisů.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Lukl, MPA, v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2014
o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory
a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví
podle § 15 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění zákona č. 267/2013 Sb.,
a § 108 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění zákona č. 267/2013 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanovuje náležitosti a termíny
předložení žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia v jednoletých
kurzech cizích jazyků s denní výukou (dále jen
„kurz“), podmínky odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících osob, materiálně technické podmínky
prostor, podmínky ukončování studia, obsah a způsob
vedení dokumentace, způsob a termíny předávání
údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).
§2
Náležitosti žádosti o zápis do seznamu
(1) Žádost o zápis do seznamu obsahuje:
a) identifikační údaje žadatele:
1. název, adresu sídla, právní formu a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel právnickou
osobou,
2. jméno a příjmení, státní občanství, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu nebo
adresu bydliště, pokud nemá na území České
republiky místo trvalého pobytu, případnou
obchodní firmu, adresu sídla a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel fyzickou
osobou,
b) kontaktní adresu žadatele, emailovou adresu a číslo
telefonního spojení, adresu datové schránky,
c) doklad o oprávnění žadatele poskytovat jazykové
vzdělávání,
d) adresu místa uskutečňování kurzu,

e) výčet cizích jazyků, které se budou v kurzu vyučovat,
f) popis obsahu studia,
g) způsob ukončení studia v kurzu a vzor osvědčení
o úspěšném ukončení studia v kurzu,
h) doklady o personálním zabezpečení kurzu podle
§ 4 a materiálně technických podmínkách prostor
pro studium, popis učeben, ve kterých se uskutečňuje studium, a jejich vybavení pro výuku jazyků a
i) čestné prohlášení žadatele, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo
hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho
úpadku, není v likvidaci, nemá v evidenci daní
u orgánů Finanční správy České republiky ani
orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek a nemá splatný nedoplatek na pojistném
na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e) a doklady
uvedené v odstavci 1 písm. h) musí žadatel předložit
pro každé místo uskutečňování kurzu. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. h) musí prokazovat splnění
personálních předpokladů pro každé místo uskutečňování kurzu.
(3) Doklady podle odstavce 1 písm. c) a h) musí
být předloženy v originále nebo jako úředně ověřená
kopie. Doklady se nevrací.
§3
Termíny předložení žádosti o zápis do seznamu
(1) Žádost o zápis do seznamu pro následující
školní rok se podává ministerstvu do 31. ledna.
(2) Žádost o změnu údajů zapsaných v seznamu se
podává do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Žádost
musí obsahovat údaje a doklady, které se přímo týkají
navrhované změny.
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§4
Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících
(1) Osoby vyučující v kurzu musí mít odbornou
kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona o pedagogických pracovnících1) pro výkon činnosti učitele střední školy vyučujícího cizí jazyk. Součástí žádosti je seznam těchto vyučujících osob s uvedením této kvalifikace.
(2) Vyučující v hodinách konverzace, pro kterého
je vyučovaný cizí jazyk mateřským jazykem, musí mít
vysokoškolské vzdělání nejméně na úrovni bakalářského studijního programu.
(3) Počet odborně kvalifikovaných vyučujících
musí odpovídat předpokládanému počtu účastníků
v kurzu po dobu trvání celého kurzu.
§5
Materiálně technické podmínky prostor
(1) Studium se musí uskutečňovat v prostorách,
které splňují podmínky pro výchovu a vzdělávání v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, stanovené jiným právním předpisem2).
(2) Vlastnické nebo užívací právo k prostorám,
kde bude uskutečňována výuka, je třeba doložit nejméně na dobu platnosti zápisu v seznamu.
§6
Obsah, rozsah, organizace a ukončování studia
(1) Obsahem kurzu je studium jazyků odpovídající příslušné úrovni podle Společného evropského referenčního rámce (dále jen „referenční rámec“), a to
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(2) Účastníci kurzu jsou v průběhu studia hodnoceni. Na konci kurzu každý účastník absolvuje test,
který svojí obtížností odpovídá příslušné úrovni referenčního rámce minimálně o jeden stupeň vyšší v porovnání se zahájením studia.
(3) Rozsah studia je nejméně 4 vyučovací hodiny
denně v pětidenním vyučovacím týdnu v kurzu pro
jeden cizí jazyk. Účastníci mohou absolvovat v průběhu
ročního studia více kurzů cizích jazyků, v takovém případě je počet vyučovacích hodin dalšího kurzu poskytován nad rámec 20 vyučovacích hodin týdně. Délka
vyučovací hodiny je nejméně 45 minut.
(4) Nejvyšší počet účastníků v kurzu nebo ve společné vyučovací hodině pro účastníky více kurzů je 18.
(5) Studium v kurzu se řídí organizací školního
roku ve středních školách podle vyhlášky o organizaci
školního roku3).
(6) O úspěšném ukončení studia v kurzu vydává
vzdělávací instituce účastníku osvědčení.
§7
Dokumentace studia v kurzu
(1) Vzdělávací instituce vede tuto dokumentaci:
a) rozhodnutí o zápisu do seznamu a o jeho změnách
a doklady uvedené v § 2,
b) údaje o účastnících kurzů v rozsahu jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa
bydliště, pokud účastník kurzu nemá na území
České republiky místo trvalého pobytu,
c) doklady o přijetí účastníka kurzu a o ukončení
jeho studia,

a) v základní úrovni, která je porovnatelná se znalostí
cizího jazyka na úrovni A1 nebo A2 podle referenčního rámce, nebo

d) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje
o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu a evidenci docházky účastníků kurzu,

b) v úrovni navazující na maturitní zkoušku z příslušného cizího jazyka, která je porovnatelná se znalostí cizího jazyka na úrovni B1 nebo vyšší podle
referenčního rámce.

e) vnitřní řád, který mimo jiné stanoví přípustnou
hranici neúčasti nejvýše do 25 % z plánované doby
studia a podmínky pro omlouvání neúčasti účastníka ve studiu, a

1

) § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
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§8
Přechodné ustanovení

(2) Vzdělávací instituce vede dokumentaci v listinné nebo elektronické formě.

Žádosti o zápis do seznamu s účinností od 1. září
2014 se podávají do 31. března 2014.

(3) Vzdělávací instituce předává ministerstvu
údaje ze své dokumentace v rozsahu odpovídajícím její
činnosti podle pravidel stanovených vyhláškou o dokumentaci škol a školských zařízení pro jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky4).

§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2014.

Ministr:
Štys v. r.

4

) § 3 a čl. 10 odst. 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských
zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve vyhlášce č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
ve znění pozdějších předpisů

V příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. v bodě 3 na straně 6768 mají místo slov:
„m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně
nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“.
správně být slova:
„m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně
nízkofunkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými
neuropsychickými projevy.“.
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