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O B S A H:
268. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
269. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění
vyhlášky č. 39/2010 Sb.
270. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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268
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.,
o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, se
mění takto:
1. V § 2 písm. b) bodě 1 se slova „nájemních
bytů“ zrušují.
2. V § 2 písm. b) bod 4 zní:
„4. stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní
byty způsobilé k bydlení v bytovém domě,
v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení,“.

9. V § 5 odst. 5 písm. b) se slovo „dožití“ nahrazuje slovy „dobu neurčitou“.
10. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Po dobu výstavby podle § 2 písm. b) bodu 1
nesmí být rozestavěná stavba bez souhlasu Fondu převedena na třetí osobu; na rozestavěné stavbě nesmí
váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu.“.
11. V § 8 odst. 4 se za slovo „část“ vkládá slovo
„pořizovací“.
12. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo rozestavěné stavby“.
13. V § 9 odst. 3 se písmena c) až e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena c)
až j).
14. V § 9 odst. 3 se písmena h) a i) zrušují.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno h).
15. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

3. V § 2 písm. b) se za bod 4 doplňuje bod 5, který

„(6) Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel
na výzvu Fondu doloží

„5. stavební úpravy stávajícího nájemního bytu,
jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení,“.

a) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní
smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát
autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, ohlášení stavby s vyznačením převzetí
příslušným stavebním úřadem, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno
rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby,
nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

zní:

4. V § 2 písm. f) se za slovo „průměrná“ vkládá
slovo „hrubá“.
5. V § 4 písm. i) se číslo „35“ nahrazuje číslem
„25“.
6. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „§ 5
odst. 5“ nahrazují slovy „odstavci 6“.
7. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 4 se číslo „70“ nahrazuje číslem „65“.

b) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám
žadatel,

8. V § 5 odst. 3 se za slovo „byt“ vkládají slova
„nebo rodinný dům“.

c) u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek
autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby,
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znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru
pozemní stavby, nebo posudek autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb dokládající nezpůsobilost bytového domu k bydlení,
d) doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden
systém řízení jakosti podle českých technických
norem,
e) vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom,
že pozemek, na kterém se má výstavba nájemních
bytů realizovat, se nenachází v záplavovém
území.“.
16. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Souběh s ostatními investičními podporami
bydlení je omezen pravidly pro poskytování podpory
malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie10).“.
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Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 284/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich
vzniklé se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Žádosti o podporu podle nařízení vlády č. 284/
/2011 Sb. podané do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III

17. V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

Účinnost

„(5) Na žádost příjemce může Fond upravit dobu
splácení úvěru.“.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Jankovský v. r.
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269
VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 522/2006 Sb.,
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě,
ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/
/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona
č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/
/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,
zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/
/2010 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 478/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000
Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve
znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. a vyhlášky č. 281/2007
Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 1 zní:
„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku u přeprav,
na něž se vztahuje mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu2)
(K § 3 zákona)“.
2. Nadpis § 1a zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku u přeprav,
na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis
Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu2),
a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1
a článku 14 přímo použitelného předpisu
Evropské unie3)
(K § 3 zákona)“.
3. V § 1a se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje
50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam
o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky
skutečného dopravního výkonu od vzorového
záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na
který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
řidič odkazuje.“.
4. Nadpis § 1b zní:
„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
(K § 3 zákona)“.
5. V § 1b se odstavce 3 až 5 zrušují.
6. V nadpisu § 2 se slova „§ 3 odst. 2 a k“ zrušují
a za slova „§ 21 odst.“ se vkládají slova „3 a“.
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7. § 4 až 6 se včetně nadpisů zrušují.
8. § 8 až 10 včetně nadpisů znějí:
„Odborná způsobilost
(K § 8a zákona)
§8
Postup skládání zkoušky
(1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní
úřad.
(2) Zkušební komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů zkušební komise.
(3) Před zahájením zkoušky člen zkušební komise
ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti. Neprokáže-li zkoušený svoji totožnost, nemůže zkoušku vykonat.
(4) V průběhu zkoušky nelze používat takové
věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci
použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.
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a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z každého z oborů
uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/
/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná
odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů musí test obsahovat
celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou
z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem. Celkem lze
u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.
(3) U případové studie hodnotí zkušební komise
správnost a úplnost jejího zpracování přidělením bodů
v rozmezí 0 až 100 bodů. K úspěšnému složení této
části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.
(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm
„prospěl“ nebo „neprospěl“. U zkoušky prospěl
zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii
a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu
bodů za test a případovou studii. Zkoušený vyloučený
ze zkoušky podle § 8 odst. 4 se hodnotí stupněm „neprospěl“.

(5) Součástí protokolu o průběhu zkoušky jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a adresa místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště každého zkoušeného,
b) čas zahájení a ukončení zkoušky u každého zkoušeného,
c) odevzdané písemné testy a případové studie včetně
jejich bodového ohodnocení,
d) výsledek zkoušky u každého zkoušeného a
e) jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební
komise.
§9
Hodnocení zkoušky
(1) Zkouška se skládá ze 2 částí, kterými jsou test
a případová studie.
(2) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby
obsahoval otázky z každého oboru uvedeného v příloze I bodě I nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě

§ 10
Opakování zkoušky
(1) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl,
může celou zkoušku opakovat v kterémkoliv termínu.
(2) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl,
avšak u části zkoušky dosáhl alespoň 50 % z celkového
možného počtu bodů, opakuje pouze zbývající část
zkoušky, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy
takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této
doby lze opakovat pouze celou zkoušku.
(3) Zkoušený, který dosáhl u obou částí zkoušky
alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, avšak
nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů za
obě části zkoušky, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí,
kterou část zkoušky bude opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy
zkoušený takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.“.
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9. V § 11 odst. 1 se slova „příslušného pro vydání
stanoviska ke koncesi“ zrušují.
10. V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.
11. V § 11 odst. 6 písm. c) se slova „pro vydání
stanoviska ke koncesi“ zrušují a slova „trvalého pobytu“ se nahrazují slovem „podnikání“.
12. V nadpisu § 12 se slova „§ 9 odst. 1 a k“ zru-
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přímo v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě formou elektronického zápisu údajů nebo jejich změn.
(2) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny
v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o povinnosti
zápisu nebo aktualizace údajů dozví.“.
16. § 24 se zrušuje.

šují.
17. Přílohy č. 1 a 3 se zrušují.
13. V § 13 písm. d) se číslice „2“ nahrazuje číslicí „1“.
14. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně
nadpisu zní:

18. Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 1.

„Náležitosti záznamu objednávky

ČÁST DRUHÁ

§ 15a

Změna vyhlášky č. 522/2006 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

(K § 21b odst. 2 zákona)
Záznam objednávky obsahuje
a) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo
název, místo podnikání, popřípadě sídlo, a identifikační číslo osoby dopravce v příležitostné osobní
silniční dopravě,
b) evidenční číslo objednávky,
c) datum a čas přijetí objednávky,
d) jméno, příjmení a podpis osoby, která objednávku
přijala,
e) jméno a příjmení, adresu pobytu a identifikační
číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem právnická
osoba,
f) datum a čas přepravy,
g) výchozí a cílové místo přepravy a
h) jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob.“.

Čl. II
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky
č. 39/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se slova „Dopravní úřad“ nahrazují slovy „Kontrolní orgán“.
2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
„§ 7a
(K § 38a odst. 4 zákona)
(1) Vzor Potvrzení o zabránění v jízdě použitím
technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou
je uveden v příloze č. 9.
(2) Vzor Potvrzení o převzetí kauce je uveden
v příloze č. 10.“.

15. § 23a zní:
„§ 23a
(K § 34d odst. 6 zákona)
(1) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny

3. V § 8 odst. 1 se slova „dopravní úřad“ nahrazují
slovy „kontrolní orgán“.
4. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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5. Za přílohu č. 8 se doplňují nové přílohy č. 9
a 10, které včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 13, 16,
17, 18 a čl. II bodu 5, které nabývají účinnosti prvním
dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po
dni vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.
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270
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 27. července 2012
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

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 5. ledna 2013 nové volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Cehnice

Strakonice
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Ministr:
Kubice v. r.
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