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381

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb.,

o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost
zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a), d), f)
a g) a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č. 130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 201/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 písmeno d) zní:

„d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může
zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způso-
bem,“.

2. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e)
které zní:

„e) okruh uvedených zaměstnanců, se kterými může
zaměstnavatel sjednat smluvní plat, a podmínky
pro sjednání smluvního platu,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f)
až h).

3. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní
místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdě-
lání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může
zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do pla-
tové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po
dobu výjimečného zařazení podle písmene a) pro-
kázal schopnost k výkonu požadované práce.“.

4. Poznámky pod čarou č. 3 až 9 se zrušují.

5. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

6. V § 4 odst. 8 se číslo „ 3“ nahrazuje číslem „ 5“.

7. V § 4 odst. 10 se číslo „3“ nahrazuje číslem
„5“.

8. V § 5 odst. 2 se vkládá písmeno e), které zní:

„e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře
České republiky,“.

9. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně
poznámek pod čarou č. 18b a 18c znějí:

„(4) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracov-
níkem18b), který získal odbornou kvalifikaci podle
zvláštního právního předpisu18c), a který dosáhl vyso-
koškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském
nebo magisterském studijním programu, přísluší pla-
tový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů
uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovní-
kem18b), který nezískal odbornou kvalifikaci podle
zvláštního právního předpisu18c), nebo který tuto kva-
lifikaci získal, avšak nedosáhl vysokoškolského vzdě-
lání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském
studijním programu, přísluší platový tarif stanovený
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5
k tomuto nařízení.

18b) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010
Sb.

18c) § 6 až 22 a 30 zákona č. 563/2004 Sb.“.

10. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový ta-
rif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro
nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy. To neplatí pro zaměstnance, který je pedagogic-
kým pracovníkem18b), s výjimkou pedagogického pra-
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covníka, který vykonává uměleckopedagogické práce
nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka,
který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zá-
koníku práce.“.

11. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

12. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Smluvní plat

Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší
platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat.

Smluvní plat zahrnuje veškeré složky platu podle zá-
kona a tohoto nařízení, které by jinak zaměstnanci ná-
ležely, nebo které by mohl zaměstnavatel zaměstnanci
poskytnout. Vedle smluvního platu nelze zaměstnanci
poskytovat žádné složky platu s výjimkou odměn. Pro
obsah smlouvy o smluvním platu se použije přiměřeně
§ 136 zákoníku práce.“.

13. V § 8 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem
„6“.

14. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5,
které znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.

15. V příloze č. 6 se ve II. skupině – Práce se
značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným
možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, do-
plňuje bod 9, který zní:

„9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do
styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění
cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany
ubytovanými v azylových zařízeních.“.

16. V příloze č. 6 v V. skupině – Práce s mimo-
řádným rizikem ohrožení života nebo zdraví v bodu 2.
se slova „v Ministerstvu zahraničních věcí“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do pla-
tové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na
základě § 3 odst. 3 nebo 4 nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti

tohoto nařízení, posuzuje se doba a podmínky pro vý-
jimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způ-
sobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na
platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměst-
nanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech.

Čl. IV

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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382

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2010

o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 107 odst. 8
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje rozsah a postup pro
stanovení a úhradu náhrady ušlého výdělku a náhrady
hotových výdajů oprávněné osobě.

(2) Oprávněnou osobou se pro účely této vyhláš-
ky rozumí

a) třetí osoba, která se na výzvu správce daně zú-
častní řízení nebo jiného postupu při správě daní,

b) správcem daně ustanovený zástupce nebo ustano-
vený společný zástupce.

(3) Pokud je společným zástupcem ustanoven je-
den z daňových subjektů, lze mu přiznat pouze ná-
hradu ušlého výdělku a náhradu hotových výdajů,
které mu vznikly nad rámec jeho povinností coby da-
ňového subjektu.

Náhrada ušlého výdělku

§ 2

(1) Náhradu ušlého výdělku tvoří částka vypoč-
tená tak, že se průměrný hrubý hodinový výdělek1),
vynásobí počtem započatých hodin z pracovní doby,
kdy oprávněná osoba nevykonávala práci z důvodu
účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní;
od takto vypočtené částky se odečte případná výše hru-
bého výdělku poskytnutá zaměstnavatelem za dobu ne-
přítomnosti.

(2) Výše náhrady ušlého výdělku nesmí převyšo-
vat maximální částku, kterou by oprávněná osoba do-
sáhla výpočtem uvedeným v § 3 odst. 1 a 2.

(3) Podkladem pro výpočet náhrady ušlého vý-
dělku oprávněné osoby, která je v základním pracovně-
právním vztahu a která nevykonávala práci z důvodu
účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní, je

potvrzení zaměstnavatele nebo jiný doklad, které tato
oprávněná osoba předloží ve lhůtě podle daňového
řádu správci daně.

(4) Potvrzení nebo doklad podle odstavce 3 obsa-
huje

a) průměrný hrubý hodinový výdělek1),

b) počet započatých hodin z pracovní doby, kdy
oprávněná osoba nevykonávala práci z důvodu
účasti na řízení nebo jiném postupu při správě
daní,

c) případnou výši poskytnutého hrubého výdělku za
dobu, kdy oprávněná osoba nevykonávala práci
z důvodu účasti na řízení nebo jiném postupu při
správě daní.

§ 3

(1) Náhradu ušlého výdělku oprávněné osoby,
která nesplňuje podmínky podle § 2, avšak je výdělečně
činná a účast na řízení nebo jiném postupu při správě
daní jí bránila ve výkonu této činnosti, za každou za-
počatou hodinu její účasti na řízení nebo jiném postupu
při správě daní tvoří částka vypočtená ze základu pro
výpočet náhrady ušlého výdělku děleného počtem pra-
covních hodin připadajících na kalendářní rok při čty-
řicetihodinové týdenní pracovní době.

(2) Základem pro výpočet náhrady ušlého vý-
dělku je základ daně z příjmů fyzických osob, ze kte-
rého je stanovena poslední známá daň. Maximální výše
základu pro výpočet náhrady ušlého výdělku je dvace-
tičtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodář-
ství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí
za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního
roku podle zákona o zaměstnanosti.

(3) Pokud nelze výši náhrady ušlého výdělku zjis-
tit způsobem podle odstavců 1 a 2, vypočte se za kaž-
dou započatou hodinu jako podíl průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce
a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejí-
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cího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti
a počtu hodin při čtyřicetihodinové týdenní pracovní
době připadajících na kalendářní měsíc, v němž náhrada
ušlého výdělku náleží.

Náhrada hotových výdajů
§ 4

(1) Náhradu hotových výdajů tvoří náhrada
účelně vynaložených

a) cestovních výdajů,

b) dalších výdajů.

(2) Cestovními výdaji se pro účely této vyhlášky
rozumí

a) jízdné při použití
1. hromadného dopravního prostředku dálkové

přepravy,

2. místní hromadné dopravy,

b) jízdní výdaje při použití
1. taxislužby,

2. silničního motorového vozidla,

c) stravovací výdaje,

d) výdaje za ubytování,

e) nutné vedlejší výdaje.

§ 5

(1) Hotové výdaje se hradí v prokázané výši, není-
-li dále stanoveno jinak.

(2) Výše náhrady jízdních výdajů při použití sil-
ničního motorového vozidla a výše náhrady stravova-
cích výdajů se stanoví podle ustanovení zákoníku práce
upravujících poskytnutí cestovních náhrad zaměstnan-
cům, jejichž zaměstnavatelem je Česká republika, s tím,
že pro náhradu stravovacích výdajů se použije částka
stanovená jako horní hranice rozpětí stravovacích vý-
dajů stanovených pro shodnou délku pracovní cesty.

(3) Oprávněné osobě se hradí jízdné za cestu
z místa pobytu do místa předvolání a zpět.

(4) Jízdní výdaje při použití silničního motoro-
vého vozidla nebo taxislužby anebo jízdné při použití
hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy
nadstandardní třídy se hradí za cestu do místa před-
volání a zpět pouze při předchozím souhlasu správce
daně s tímto způsobem dopravy nebo na jeho žádost.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku
náhrady ušlého výdělku při správě daní, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Sbírka zákonů č. 382 / 2010Strana 5158 Částka 138



383

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2010

o kolkových známkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 163 odst. 4
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád:

§ 1

Hodnota a barva kolkové známky

(1) Kolkové známky se vydávají takto:

hodnota barva vrchního tisku
1 Kč, 5 Kč žlutá
10 Kč, 20 Kč olivově zelená
50 Kč hnědozelená
100 Kč tyrkysově modrá
200 Kč blankytně modrá
500 Kč fialová
1 000 Kč oranžová.

(2) Kolkové známky v každé jednotlivé hodnotě
se tisknou na samostatném tiskovém listě.

§ 2

Podoba kolkové známky

(1) Kolkové známky jsou dvoudílné s lepivou
vrstvou na zadní straně; oba díly dělí perforace. Výška
obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 26 mm,
u spodního dílu 12,5 mm, šířka obou obrazců činí
23 mm.

(2) Kolkové známky jsou tištěny metodou tisku
z plochy na ceninovém papíru s ochrannými vlákny.
Při tisku musí být použit jako ochranný prvek gilošový
vzor.

(3) Na obou dílech kolkové známky jsou použity
alespoň 2 další ochranné prvky, z nichž jeden je spe-
ciálním zajišťovacím prvkem. U kolkových známek
v hodnotě vyšší než 20 Kč jsou použity alespoň 3 další
ochranné prvky, z nichž jeden je speciálním zajišťova-
cím prvkem.

(4) Na horním dílu kolkové známky je vyobra-
zený velký státní znak České republiky, číslo označu-
jící hodnotu kolkové známky, označení peněžní jed-
notky „Kč“, nápis „Česká republika“ a nápis „Kolková
známka“.

(5) Na dolním dílu kolkové známky je číslo ozna-
čující hodnotu kolkové známky, označení peněžní jed-
notky „Kč“ a nápis „Kolková známka“.

§ 3

Používání kolkových známek

(1) Platí-li se poplatek při předložení písemného
vyhotovení podání (dále jen „podání“), na jehož zá-
kladě nedojde k vydání písemného dokumentu ze
strany orgánu veřejné moci (dále jen „dokument“) pod-
léhajícího poplatku, nalepí se oba díly kolkové známky
na toto podání.

(2) Platí-li se poplatek při předložení podání, na
jehož základě dojde k vydání dokumentu podléhajícího
poplatku, a připouští-li to povaha dokumentu, nalepí se
kolková známka na podání pouze spodním dílem bez
oddělení horního dílu; horní díl nalepí orgán veřejné
moci, který zajišťuje správu placení kolkovými znám-
kami (dále jen „správce poplatku“), na tento dokument.

(3) Platí-li se poplatek na základě písemné výzvy
k jeho zaplacení, nalepí se kolková známka na písemné
vyhotovení obsahující tuto výzvu pouze spodním dí-
lem bez oddělení horního dílu. Dojde-li poté k vydání
dokumentu, nalepí se horní díl kolkové známky na
tento dokument. V případě, kdy se dokument nevy-
dává, nebo vydává-li se nezávisle na zaplacení poplatku,
nalepí se rovněž horní díl na písemné vyhotovení ob-
sahující výzvu k zaplacení poplatku.

(4) V případech neuvedených v odstavcích 1 až 3
se nalepí horní díl kolkové známky vždy na dokument,
jehož vydání je předmětem poplatku, a spodní díl vždy
do spisu správce poplatku. Nevydá-li se dokument,
nebo vydává-li se nezávisle na zaplacení poplatku, na-
lepí se oba díly kolkové známky do spisu správce po-
platku.

(5) Nalepené kolkové známky se nesmějí
vzájemně překrývat.

(6) Správce poplatku vždy opatří kolkovou
známku otiskem úředního razítka neodstranitelnou ra-
zítkovací barvou, a to tak, aby část otisku byla na obou
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dílech kolkové známky a část na listině, na které je
kolková známka nalepena.

§ 4

Technické náležitosti nakládání
s kolkovými známkami

(1) Ministerstvo financí může zabezpečit pro-
střednictvím smlouvy s jinou osobou

a) distribuci kolkových známek,

b) prodej kolkových známek,

c) skladování kolkových známek,

d) výměnu poškozených kolkových známek,

e) zpětný odkup nepoškozených kolkových známek,

f) likvidaci poškozených či nespotřebovaných kol-
kových známek.

(2) Správce poplatku může od osoby podle od-
stavce 1 odebírat kolkové známky za účelem dalšího
prodeje, a to na základě smlouvy o odběru kolkových
známek.

§ 5

Náležitosti evidence kolkových známek

(1) Správce poplatku vede evidenci kolkových
známek, které opatřil otiskem úředního razítka.

(2) V případě, že správce poplatku zabezpečuje
další prodej kolkových známek, vede evidenci

a) pořízených kolkových známek,

b) prodaných kolkových známek,

c) peněžní hotovosti související s jejich nákupem
a prodejem.

(3) Správce poplatku, který zabezpečuje další pro-
dej kolkových známek, jednou měsíčně provede kon-

trolu stavu zásob kolkových známek a příslušné peněž-
ní hotovosti z jejich prodeje.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Kolkové známky vydané podle dosavadních
právních předpisů (dále jen „dosavadní kolková
známka“) pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2012.

(2) Za podání s platnou kolkovou známkou se
považují i ta podání opatřená dosavadní kolkovou
známkou, která byla učiněna nebo podána k poštovní
přepravě nejpozději 31. prosince 2011.

(3) Nepoužité a nepoškozené dosavadní kolkové
známky lze vyměnit u osoby uvedené v § 4 odst. 1 za
kolkové známky vydané v souladu s touto vyhláškou
v době od jejich zavedení do oběhu do pozbytí plat-
nosti dosavadních kolkových známek, a to v poměru
hodnot 1 : 1.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.

2. Vyhláška č. 264/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje
vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kol-
kových známkách.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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384

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pra-
vosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vy-
hlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vy-
hlášky č. 15/2009 Sb. a vyhlášky č. 484/2009 Sb., se
mění takto:

1. V části „Jihočeský kraj“, písm. i) se za slovo
„Zbytiny“ vkládá slovo „ , Želnava“.

2. V části „Jihomoravský kraj“, písm. e) se za
slovo „Nesovice,“ vkládá slovo „Nevojice,“.

3. V části „Jihomoravský kraj“, písm. f) se za
slova „Starý Poddvorov,“ vkládá slovo „Sudoměřice,“.

4. V části „Jihomoravský kraj“, písm. q) se slova
„Tišnovská Nová Ves,“ zrušují.

5. V části „Jihomoravský kraj“, písm. s) se za
slovo „Olšany,“ vkládá slovo „Podivice,“.

6. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Práče,“ vkládá slovo „Pravice,“.

7. V části „Jihomoravský kraj“, písm. u) se za
slovo „Těšany,“ vkládá slovo „Unkovice,“.

8. V části „Karlovarský kraj“, písm. g) se za slovo
„Citice,“ vkládá slovo „Dasnice,“ a za slovo „Svatava,“
se vkládá slovo „Tatrovice,“.

9. V části „Královéhradecký kraj“, písm. c) se za
slova „Horní Brusnice,“ vkládá slovo „Hřibojedy,“
a za slovo „Kocbeře,“ se vkládá slovo „Kuks,“.

10. V části „Královéhradecký kraj“, písm. f) se za
slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Chvalkovice,“.

11. V části „Královéhradecký kraj“, písm. j) se za
slova „Stará Paka,“ vkládá slovo „Úbislavice,“.

12. V části „Královéhradecký kraj“, písm. m) se za
slova „Orlické Záhoří,“ vkládá slovo „Osečnice,“.

13. V části „Liberecký kraj“, písm. i) se za slovo
„Kobyly,“ vkládá slovo „Lažany,“ a za slovo „Pace-
řice,“ se vkládá slovo „Přepeře,“.

14. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. c) se za
slova „Horní Benešov,“ vkládají slova „Horní Živo-
tice,“ a za slova „Světlá Hora,“ se vkládají slova „Svo-
bodné Heřmanice,“.

15. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se za
slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Bohušov,“.

16. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. q) se za
slovo „Mikolajice,“ vkládá slovo „Mladecko,“.

17. V části „Olomoucký kraj“, písm. a) se za
slovo „Býškovice,“ vkládají slova „Dolní Těšice, Horní
Újezd,“ a za slovo „Paršovice,“ se vkládá slovo
„Partutovice,“.

18. V části „Olomoucký kraj“, písm. c) se za slova
„Brodek u Konice,“ vkládá slovo „Březsko,“.

19. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za
slovo „Seloutky,“ vkládá slovo „Skalka,“.

20. V části „Olomoucký kraj“, písm. j) se za slova
„Horní Loděnice,“ vkládají slova „Hraničné Petro-
vice,“, za slovo „Komárov,“ se vkládá slovo „Lužice,“
a za slova „Moravský Beroun,“ se vkládá slovo „Mut-
kov,“.

21. V části „Olomoucký kraj“, písm. k) se za
slovo „Oskava,“ vkládají slova „Petrov nad Desnou,“.

22. V části „Olomoucký kraj“, písm. l) se za slova
„Újezd, Uničov“ vkládá slovo „ , Želechovice“.

23. V části „Pardubický kraj“, písm. i) se za slovo
„Čepí,“ vkládají slova „Černá u Bohdanče,“, za slovo
„Dašice,“ se vkládá slovo „Dolany,“, za slova „Lázně
Bohdaneč,“ se vkládá slovo „Mikulovice,“ a za slova
„Opatovice nad Labem,“ se vkládá slovo „Ráby,“.

24. V části „Pardubický kraj“, písm. j) se za slova
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„Oldřiš, Polička,“ vkládají slova „Pustá Kamenice,“
a za slova „Široký Důl,“ se vkládá slovo „Telecí,“.

25. V části „Pardubický kraj“, písm. l) se za slova
„obecní úřady“ vkládají slova „Banín, Bohuňov,“.

26. V části „Plzeňský kraj“, písm. d) se za slova
„Blížejov, Horšovský Týn,“ vkládají slova „Meclov,
Mezholezy,“.

27. V části „Plzeňský kraj“, písm. k) se za slovo
„Těně,“ vkládá slovo „Veselá,“ a za slovo „Zbiroh“ se
vkládá slovo „ , Zvíkovec“.

28. V části „Plzeňský kraj“, písm. o) se za slovo
„Bor,“ vkládají slova „Brod nad Tichou,“.

29. V části „Středočeský kraj“, písm. b) se za slova
„Králův Dvůr,“ vkládá slovo „Kublov,“.

30. V části „Středočeský kraj“, písm. e) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Černolice,“ a za slovo
„Štěchovice,“ se vkládá slovo „Středokluky,“.

31. V části „Středočeský kraj“, písm. j) se za slova
„Horní Kruty,“ vkládá slovo „Choťovice,“, za slovo
„Konářovice,“ se vkládá slovo „Kořenovice,“ a za slovo
„Křečhoř,“ se vkládá slovo „Lipec,“.

32. V části „Středočeský kraj“, písm. m) se za
slovo „Semice“ vkládá slovo „ , Stratov“.

33. V části „Středočeský kraj“, písm. s) se za slovo
„Činěves,“ vkládá slovo „Dobšice,“, za slovo „Odře-
psy,“ se vkládá slovo „Okřínek,“ a za slovo „Velenice,“
se vkládají slova „Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice,“.

34. V části „Středočeský kraj“, písm. v) se za

slovo „Louňovice,“ vkládá slovo „Mirošovice,“ a za
slovo „Svojetice,“ se vkládá slovo „Tehov,“.

35. V části „Ústecký kraj“, písm. c) se za slovo
„Údlice,“ vkládá slovo „Vrskmaň,“.

36. V části „Ústecký kraj“, písm. m) se za slovo
„Proboštov,“ vkládají slova „Rtyně nad Bílinou,“.

37. V části „Ústecký kraj“, písm. p) se za slovo
„Velemyšleves,“ vkládá slovo „Zálužice,“.

38. V části „Kraj Vysočina“, písm. a) se za slovo
„Koroužné,“ vkládá slovo „Lísek,“.

39. V části „Kraj Vysočina“, písm. b) se za slova
„Hurtova Lhota,“ vkládá slovo „Chrtníč,“.

40. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za slovo
„Jamné,“ vkládá slovo „Ježená,“.

41. V části „Kraj Vysočina“, písm. h) se za slovo
„Věcov,“ vkládá slovo „Vlachovice,“.

42. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za slovo
„Lipník,“ vkládá slovo „Markvartice,“.

43. V části „Kraj Vysočina“, písm. n) se za slova
„Horní Libochová,“ vkládá slovo „Chlumek,“.

44. V části „Zlínský kraj“, písm. b) se za slova
„obecní úřady,“ vkládá slovo „Bořenovice,“.

45. V části „Zlínský kraj“, písm. k) se za slovo
„Bratřejov,“ vkládá slovo „Březová,“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. led-
na 2011.

Ministr:

Mgr. John v. r.
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385

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“), že svým rozhodnutím č. 190/2010 ze dne 29. října 2010, č. j. 39101/10/05300/01000, PID:
MIPOX01J54RI, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3,
IČ: 25677675, prováděním akreditace. Tímto rozhodnutím se zároveň zrušuje rozhodnutí Ministerstva průmyslu
a obchodu č. 135/98 ze dne 1. července 1998 č. j. 17150/98/6000/1000, PID: MIPOX0055Z6J.

Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 23. listopadu 2010.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 9. prosince 2010

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 9. dubna 2011 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

ÚHLEJOV Jičín Královéhradecký

NEZDICE NA ŠUMAVĚ Klatovy Plzeňský

KUNĚJOVICE Plzeň-sever Plzeňský

CITONICE Znojmo Jihomoravský

CHVALATICE Znojmo Jihomoravský

KOLŠOV Šumperk Olomoucký

HOŠŤÁLKOVY Bruntál Moravskoslezský

HOLEDEČ Louny Ústecký

VOJKOVICE Karlovy Vary Karlovarský

Ministr:

Mgr. John v. r.
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