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203

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 7 zákona č. 221/
/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona
č. 272/2009 Sb.:

§ 1

Seznam činností vojáků z povolání stanovených
pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti je
uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Vykonává-li voják z povolání činnost, která je

shodná s činností stanovenou pro více vojenských
hodností, přísluší vojákovi z povolání vyšší vojenská
hodnost, pokud splnil podmínku doby výkonu služ-
by ve vojenské hodnosti podle jiného právního před-
pisu1).

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Místopředseda vlády a ministr obrany:

MUDr. Barták v. r.
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1) § 8 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 272/2009 Sb.
Část první, čl. II, bod 4 zákona č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů.



Příloha k nařízení vlády č. 203/2010 Sb.
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204

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla
k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měři-
dla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schvá-
lení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a vyhlášky
č. 259/2007 Sb., se mění takto:

1. V příloze v položce 2.1.3 písmeno b) včetně
poznámky pod čarou č. 3 zní:

„b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro vážení silničních
vozidel za pohybu pro stanovení sankcí,
poplatků, tarifů a daní; pro nízkorych-
lostní kontrolní vážení podle zvláštního
právního předpisu3); pro vážení písku,
přírodního kameniva, tuhého komunál-
ního odpadu, recyklovaných materiálů,
stavební suti, minerálních a lámaných ma-
teriálů a vážení malty a betonu u jejich
výrobců a přepravců

1 rok

3) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze v položce 2.1.3 se za písmeno b)
vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) váhy pro vysokorychlostní kontrolní vá-
žení silničních vozidel za pohybu podle
zvláštního právního předpisu3) s relativní
chybou měření menší nebo rovnou ± 5 %
pro celkovou hmotnost vozidla a ± 11 %
pro zatížení na nápravu“.

1 rok

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d)
a e).

3. V příloze se položka 2.4.2 zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem
jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.

Sbírka zákonů č. 204 / 2010Částka 68 Strana 2303



205

VYHLÁŠKA

ze dne 9. června 2010,

kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 179/2006 Sb.:

Čl. I

Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech
o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb. a vyhláš-
ky č. 63/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu
v konzervatoři, vzory vysvědčení o maturitní
zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit střední
vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím
2010, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,“.

2. V § 1 odst. 3 se na konci písmene d) nahrazuje
tečka čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří řádně
ukončí střední vzdělávání maturitní zkouškou po
1. září 2010, jsou uvedeny v příloze č. 8a k této
vyhlášce.“.

3. V § 3 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 5 a 7 zní:

„(4) Pokud škola, která vydala prvopis, již neexi-
stuje, vydá stejnopis postupem podle odstavců 2 a 3
škola, která ukládá její dokumentaci, nebo jiná škola
poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru
vzdělání, pokud jí žadatel o vystavení stejnopisu vy-
svědčení předloží kopie dokladů, na jejichž základě
lze stejnopis vydat, pořízené podle zákona o archivnic-
tví a spisové službě a o změně některých zákonů5) nebo
ověřené podle zákona o ověřování7).

5) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně někte-
rých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

4. V § 3 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou
č. 5a a 5b zní:

„(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny
jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejno-
pisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle
stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stej-
nopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu
nebo diplomu o absolutoriu a doklady o změně jména,
příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení
se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu
o povolení změny jména a příjmení5a), popřípadě jeho
úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se do-
kládá v souladu s jiným právním předpisem5b).

5a) § 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

5b) § 15 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci oby-
vatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.“.

5. V přílohách č. 1 až 3 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se slovo „Sprawowanie“ na-
hrazuje slovem „Zachowanie“.

6. V příloze č. 1 ve vzorech tiskopisů Vysvědčení
list A 1. stupeň předměty – polské a Vysvědčení list A
1. stupeň – polské, v příloze č. 2 ve vzorech tiskopisů
Vysvědčení list A 2. stupeň předměty RVJ – polské,
Vysvědčení list A 2. stupeň – polské a Vysvědčení
list A 2. stupeň předměty – polské se slova „Uwaga:
Świadectwo – arkusz A jest ważne samodzielnie, pod
warunkiem, że ocenę wyników kształcenia ucznia
wyrażono tylko stopniami ze skali ocen. Ocenę slovną
wyników kształcenia ucznia w jednym lub z kilku
przedmiotach obowiązkowych, nadobowiązkowych
i kółek zainteresowań zaznacza się w Świadectwie –

arkusz B, który w tym przypadku jest nieoddzielna
częścią składową świadectwa – arkusz A.“ nahrazují
slovy „Uwagi: Świadectwo – arkusz A – jest ważne
samodzielnie, pod warunkiem, że ocenę wyników
kształcenia ucznia wyrażono tylko stopniami ze skali
ocen. Ocenę opisową wyników kształcenia ucznia
z jednego lub z kilku przedmiotów obowiązkowych,
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nadobowiązkowych i kółek zainteresowań zaznacza
się w Świadectwie – arkusz B, który w tym przy-
padku jest nieoddzielną częścią składową świadectwa
– arkusz A.“.

7. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se slova „Opuszczone
lekcje“ nahrazují slovy „Opuszczone godziny lek-
cyjne“.

8. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se slova „nie usprawiedli-
wione“ nahrazují slovem „nieusprawiedliwione“.

9. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se za slovy „Przedmioty
nadobowiązkowe“ vkládá čárka.

10. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se slova „Ocena wyników
nauczania wyrażonych stopniami i opisowo“ nahrazují
slovy „Ocena wyników nauczania wyrażona stopniami
klasyfikacji oraz oceną opisową“.

11. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se slova „SKALA OCEN
ZACHOWANIA I POSTĘPÓW (W PRZEDMIO-
TACH OBOWIĄZKOWYCH I NADOBOWIĄZ-
KOWYCH)“ nahrazují slovy „SKALA OCEN Z ZA-
CHOWANIA I Z POSTĘPU (W PRZEDMIO-
TACH OBOWIĄZKOWYCH I NADOBOWIĄZ-
KOWYCH)“.

12. V přílohách č. 1 a 2 ve vzorech tiskopisů vy-
svědčení v polském jazyce se slova „otrzymał (a) pro-
mocję z odznaczeniem“ nahrazují slovy „otrzymał (a)
promocję z wyróżnieniem“.

13. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „z tego nie usprawiedli-
wiono“ nahrazují slovy „z tego nieusprawiedliwio-
nych“.

14. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Ocena wyników nauczania
wyražzonych stopniami“ nahrazují slovy „Ocena wy-
ników nauczania wyrażona opisowo“.

15. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Liczba opuszczonych
lekcji“ nahrazují slovy „Liczba opuszczonych godzin
lekcijnych“.

16. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „z tego nie usprawiedli-
wiono“ nahrazují slovy „z tego nieusprawiedliwio-
nych“.

17. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Uznane wyksztalcenie
osiagniete poprzednio“ nahrazují slovy „Udowodnione
i uznane wykształcenie osiągnięte wcześniej“.

18. V příloze č. 3 ve vzorech tiskopisů vysvědčení
v polském jazyce se slova „Przynaleznost panstwowa“
nahrazují slovem „Obywatelstwo“.

19. V příloze č. 7 ve vzoru tiskopisu diplomu
absolventa vyšší odborné školy se slova „(zkráceně
„DiS“).“ nahrazují slovy „zkráceně „DiS.“)“.

20. V příloze č. 8 se slova „Vzory tiskopisů podle
§ 1 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 2 písm. c) Vysvědčení
o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři
a vysvědčení o maturitní zkoušce“ nahrazují slovy
„Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. c) Vysvědčení
o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři
a vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně
ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před
1. zářím 2010“.

21. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8a,
která zní:
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„Příloha č. 8a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 3 písm. e)
Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku – líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kultury – líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce – líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT – líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – líc a rub – polské
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Sbírka zákonů č. 205 / 2010Částka 68 Strana 2319



Sbírka zákonů 2010

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Deniso-
va č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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