Ročník 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 11

Rozeslána dne 26. ledna 2012

Cena Kč 40,–

O B S A H:
27. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve
znění pozdějších předpisů
28. V y h lá š k a o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za
studium na středních školách
29. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška 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
30. V y h lá š k a o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého
provozovatele přepravní soustavy
31. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sbírka zákonů č. 27 / 2012
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VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2011,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/
/2008 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., k provedení § 87a
odst. 9 zákona:

a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou
diagnostickou technikou,
b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,
c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,
d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující

Čl. I

1. zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby,

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.,
vyhlášky č. 177/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2006 Sb., se
mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se za slovo „provedení“
vkládají slova „§ 87a odst. 9,“.

2. přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní
vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.

2. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně
technicky odděleny.

„§ 18a

Čl. II

Vybavení nezbytné pro řádné provádění
dopravně psychologického vyšetření

Účinnost

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

Sbírka zákonů č. 28 / 2012
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VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2012
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory
a důchodového pojištění považují za studium na středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví
podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, a § 108 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:

2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států.
§2

§1
Uznatelné druhy a formy studia
Za studium na středních školách, jde-li o studium
uskutečňované v České republice, se pro účely státní
sociální podpory a důchodového pojištění považuje též
a) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů1),
b) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného
společenství církve nebo náboženské společnosti
registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech2), která trvá nejméně 1 rok,
a to nejvýše po dobu 2 let,
c) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími
institucemi působícími v České republice v případě,
že
1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se
sídlem, svou ústřední správou nebo hlavním
místem své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo
byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, pokud je
v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy povoleno plnění povinné školní
docházky podle školského zákona3),
nebo

Přechodná ustanovení
(1) Studium v jednoletých kursech cizích jazyků
s denní výukou podle § 1 písm. a) vyhlášky č. 322/2005
Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro
účely státní sociální podpory a důchodového pojištění
považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, zahájené ve školním roce 2012/2013 se považuje za studium na středních školách pro účely státní
sociální podpory a důchodového pojištění.
(2) Studium na vysokých školách podle § 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, zahájené nejpozději do 1. září
2012 se považuje za studium na vysokých školách pro
účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.
§3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium
na středních nebo vysokých školách.

1

) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

2

) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

3

) § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.
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2. Vyhláška č. 167/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách.
3. Vyhláška č. 423/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/
/2006 Sb.
4. Vyhláška č. 225/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 11

dového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 249/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 252/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 325/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důcho-

§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

Sbírka zákonů č. 29 / 2012
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VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2012,
kterou se mění vyhláška 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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona
č. 472/2011 Sb.:

působností, které v případech stanovených touto vyhláškou zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi mají přístup
pouze pověření zaměstnanci ministerstva nebo pověření zaměstnanci právnické osoby uvedené ve větě
první.“.

Čl. I

2. V § 3a se slova „Organizace zřízená ministerstvem“ nahrazují slovy „Ministerstvo nebo jím zřízená
právnická osoba“.

Vyhláška 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 vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb. a vyhlášky č. 208/2009 Sb., se
mění takto:

3. V příloze č. 2 v čl. 1 odst. 7 se slova „organizaci
zřízené ministerstvem“ nahrazují slovy „ministerstvu
nebo jím zřízené právnické osobě“, slovo „vyzve“ se
nahrazuje slovem „vyzvou“ a slovo „poskytuje“ se nahrazuje slovem „poskytují“.

1. V § 3 odstavec 5 zní:
„(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované ministerstvem nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Do této databáze mají
v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup
také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna
2012.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

Sbírka zákonů č. 30 / 2012
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VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2012
o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce
a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu,
členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti
žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení
do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby
prokazování odborné způsobilosti auditora programu.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) údaji o vzdělání
1. název a typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba
trvání studijního programu, způsob a datum
ukončení studia, případně získané tituly,
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení v energetických odvětvích s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
b) údaji o odborné činnosti
1. informace o druhu odborné činnosti,
2. identifikace subjektu, u kterého je nebo byla
odborná činnost vykonávána,
3. pracovní zařazení, je-li nebo byla-li odborná
činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu,
nebo vykonávaná funkce, je-li nebo byla-li odborná činnost vykonávána v obchodně právním
vztahu, a popis činnosti včetně vymezení práv
a povinností, které bezprostředně vyplývají

z pracovního
funkce,

zařazení

nebo

vykonávané

4. vymezení doby, po kterou byla odborná činnost vykonávána,
c) dokladem o oprávnění k podnikání
1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku,
výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje
údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni
podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na
zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke
dni podání žádosti vyřízen, anebo informace
o takovém návrhu,
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a doklad prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno,
3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána
v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění
k podnikání,
4. u zahraniční právnické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno,
veřejná listina prokazující alespoň existenci
právnické osoby a údaj o její registraci, právní
formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují
údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo
způsobu jednání zahraniční právnické osoby,
doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem,
5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad
prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad
obdobného charakteru.
§3
Náležitosti žádosti o schválení volby, jmenování
nebo jiného ustanovení do funkce statutárního
orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí
rady a auditora programu nezávislého
provozovatele přepravní soustavy
(1) Žádost o schválení volby nebo jmenování sta-
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tutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena
dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a žádost o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu tyto údaje:
a) identifikační údaje osoby, jejíž jmenování, volba či
jiné ustanovení do funkce má být Energetickým
regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno,
popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného
pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní
firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo
nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou
osobu,
b) základní informace o funkci, do které byla osoba
jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením
1. názvu funkce,
2. dne ustanovení do funkce,
3. délky funkčního období,
4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností
vyplývajících z vykonávané funkce.
(2) Součástí žádosti o schválení volby nebo jmenování statutárního orgánu, člena statutárního orgánu
nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele
přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:
a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce podepsaný osobou zvolenou
či jmenovanou do funkce statutárního orgánu,
člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady
nezávislého provozovatele přepravní soustavy;
pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena,
b) životopis osoby, který obsahuje
1. údaje o vzdělání,
2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství
nebo v jiných energetických odvětvích,
3. údaje o jiné odborné činnosti,
c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud
osoba vykonává podnikatelskou činnost,
d) smlouva o výkonu funkce osoby nebo jiná
smlouva, která upravuje podmínky při výkonu
funkce této osoby,
e) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň
funkce, kterou má osoba vykonávat, včetně práv
a povinností vyplývajících z této funkce, pokud
takový vnitřní předpis žadatele existuje,
f) popis další činnosti včetně práv a povinností vy-

Strana 239

plývajících z výkonu takové činnosti, pokud osoba
u nezávislého provozovatele přepravní soustavy
vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byla
ustanovena nebo má být ustanovena do další
funkce,
g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,
jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních
3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než
6 měsíců.
(3) Součástí žádosti o schválení jmenování nebo
jiného ustanovení do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto
přílohy:
a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce podepsaný osobou jmenovanou či jinak ustanovenou do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy; pravost podpisu osoby musí být úředně
ověřena,
b) životopis osoby, který obsahuje
1. údaje o vzdělání,
2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství
nebo v jiných energetických odvětvích,
3. údaje o jiné odborné činnosti,
c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud
osoba vykonává podnikatelskou činnost,
d) program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy,
e) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu
včetně délky funkčního období a podmínky odvolání nebo jiného předčasného ukončení výkonu
funkce auditora programu,
f) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím postavení auditora programu ve struktuře či organizaci
nezávislého provozovatele přepravní soustavy, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje,
g) popis další činnosti včetně práv a povinností vyplývajících z výkonu takové činnosti, pokud auditor programu u nezávislého provozovatele přepravní soustavy vykonává nebo má vykonávat
další práci nebo byl nebo má být ustanoven do
další funkce,
h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem,
jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím
státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních
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3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než
6 měsíců.

b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele přepravní soustavy o odvolání osoby z funkce,

(4) V případě, že je do funkce auditora programu
nezávislého provozovatele přepravní soustavy jmenována nebo jinak ustanovena právnická osoba, obsahuje
žádost o schválení jmenování osoby nebo jiného ustanovení osoby do funkce auditora programu nezávislého
provozovatele přepravní soustavy údaje podle odstavce 3, které se týkají ustanoveného odpovědného zástupce.

c) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň
funkce, kterou osoba vykonávala, včetně práv a povinností vyplývajících z této funkce, pokud takový
vnitřní předpis žadatele existuje a je-li porušením
povinnosti odvolání osoby z funkce odůvodněno,

§4
Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu,
člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady
a auditora programu nezávislého provozovatele
přepravní soustavy
(1) Žádost o schválení odvolání statutárního
orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady
nebo auditora programu nezávislého provozovatele
přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu tyto údaje:
a) identifikační údaje osoby, jejíž odvolání má být
Energetickým regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul,
datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu, adresa pro doručování,
nebo obchodní firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li
se o právnickou osobu,
b) základní informace o funkci, do které byla osoba
jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením
1. názvu funkce,
2. dne ustanovení do funkce,
3. délky funkčního období,

d) stanovy žadatele, program rovného zacházení
nebo jiný vnitřní předpis žadatele, pokud jsou
jím uloženy povinnosti spojené s výkonem funkce,
jejichž porušením je odvolání osoby z funkce odůvodněno,
e) další doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmínek stanovených energetickým zákonem pro odvolání z funkce.
(3) Součástí žádosti o schválení odvolání auditora
programu provozovatele přepravní soustavy jsou dále
tyto přílohy:
a) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu
včetně délky funkčního období a podmínky odvolání nebo jiného předčasného ukončení výkonu
funkce auditora programu,
b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele přepravní soustavy o odvolání osoby z funkce auditora programu,
c) program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy,
d) jiné doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmínek stanovených energetickým zákonem pro odvolání z funkce auditora programu podle smlouvy
schválené Energetickým regulačním úřadem, která
upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu.

4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností
vyplývajících z funkce,
c) úplný a srozumitelný popis rozhodných skutečností odůvodňujících odvolání osoby z funkce.
(2) Součástí žádosti o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy:
a) smlouva o výkonu funkce osoby odvolané z funkce
statutárního orgánu, člena statutárního orgánu
nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, nebo jiná smlouva, která
upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby,

§5
Společné ustanovení
Pokud žadatel předkládá Energetickému regulačnímu úřadu žádost nebo její přílohy podle této vyhlášky, které jsou vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou
jazyka slovenského, předloží žadatel tyto listiny včetně
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
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31
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 18. ledna 2012
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 14. července 2012 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec

okres

kraj

Řepníky

Ústí nad Orlicí

Pardubický

Libkova Voda

Pelhřimov

Kraj Vysočina

Ministr:
Kubice v. r.
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