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ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 27. června 2012

o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

I.

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 Ústavy České republiky a § 1 odst. 3 a 4 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44,
47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80, v nichž podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do
Parlamentu České republiky uplyne volební období zvolených členů Senátu Parlamentu České republiky, a sta-
novím dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

II.

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volby

do zastupitelstev krajů a stanovím dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

Prezident republiky:

Klaus v. r.

Předseda vlády:

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 14. června 2012,

kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Čl. I

V zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pra-
covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona
č. 375/2011 Sb., § 20 včetně poznámky pod čarou č. 30
zní:

„§ 20

(1) O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo
prodloužení akreditace fyzické nebo právnické osoby
k provádění zkoušky z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „akreditace“)
rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Akredi-
tace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tato doba bude
na žádost držitele akreditace nebo oprávnění prodlou-
žena o 10 let, jestliže držitel akreditace nebo oprávnění
prokazatelně zkoušky z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona
v uvedené době soustavně prováděl. Držitel akreditace
nebo oprávnění podá žádost o prodloužení nejméně
60 dní před uplynutím platnosti akreditace nebo opráv-
nění.

(2) Součástí žádosti o udělení nebo změnu akredi-
tace je písemná dokumentace o způsobu a provádění
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné
způsobilosti.

(3) Jsou-li splněny podmínky pro udělení akredi-
tace, je na udělení akreditace právní nárok.

(4) Zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní
odborné způsobilosti podle tohoto zákona může pro-
vádět i fyzická nebo právnická osoba usazená v jiném
členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
ve Švýcarské konfederaci, pokud akreditace nebo jiné
oprávnění z tohoto státu k provádění obdobných
zkoušek zaručuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci jako tento zákon a právní předpisy vydané
k jeho provedení. O oprávnění těchto osob rozhoduje
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle odstavce 1.

(5) Ministerstvo práce a sociálních věcí může kon-
trolovat30) dodržování podmínek, na základě kterých
byly akreditace podle odstavce 1 nebo oprávnění podle
odstavce 4 uděleny.

(6) Udělení, změna nebo prodloužení akreditace
a prodloužení oprávnění podle odstavce 1 a udělení
oprávnění podle odstavce 4 podléhá správnímu po-
platku. Žadatel přiloží ke své žádosti o udělení, změnu
nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění
nebo o udělení oprávnění doklad o zaplacení tohoto
správního poplatku.

(7) Náklady spojené s provedením zkoušky z od-
borné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
a s vydáním dokladu podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo
§ 11 odst. 2 písm. f) stanovené držitelem akreditace
uhradí uchazeč o vykonání zkoušky držiteli akreditace
nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky.
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30) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o udělení akreditace, změnu akreditace,
prodloužení akreditace, prodloužení oprávnění k prová-
dění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní od-
borné způsobilosti a udělení oprávnění k provádění
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné
způsobilosti zahájená a pravomocně neskončená do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zá-
kona č. 309/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se doplňují
písmena n) až p), která znějí:

„n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné
způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 5 000

o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti
nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 4 000

p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek
z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 4 000“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků
na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě

k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., (dále
jen „zákon“), k provedení § 40 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví cha-
rakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pev-
ném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném
místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky
přístupu k internetu v rámci univerzální služby, se mění
takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „veřejné telefonní
síti“ nahrazují slovy „veřejné komunikační síti“.

2. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1
zní:

„§ 1

Charakteristika přiměřeného požadavku
na připojení v pevném místě
k veřejné komunikační síti

(1) Přiměřeným požadavkem na připojení v pev-
ném místě k veřejné komunikační síti v rámci univer-
zální služby (dále jen „připojení“) je požadavek na zří-
zení jednoho účastnického přípojného okruhu1) (dále
jen „přípojný okruh“) ukončeného koncovým bodem
sítě v místě bydliště, je-li uživatelem nepodnikající fy-
zická osoba, nebo v místě podnikání, je-li uživatelem
podnikající fyzická osoba, anebo v místě sídla, je-li uži-
vatelem právnická osoba. Poskytovatel univerzální
služby, jemuž byla uložena povinnost podle § 38

odst. 2 písm. a) zákona, zřizuje tento přípojný okruh
prostřednictvím jím provozované veřejné komunikační
sítě nebo veřejné komunikační sítě jiného podnikatele.

(2) Přiměřeným požadavkem podle ustanovení
odstavce 1 není požadavek takového uživatele, kterému
již byl přípojný okruh zřízen. To se nevztahuje na při-
pojení v pevném místě pro zdravotně postižené osoby
podle § 43 odst. 4 zákona.

(3) Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1
dále není požadavek na připojení v pevném místě s ob-
tížnou dostupností nebo v pevném místě, v němž by
zřízení připojení představovalo náklady značně převy-
šující obvyklou výši, za předpokladu, že je v daném
místě dostupný signál alespoň jedné veřejné mobilní
telefonní sítě. Dostupností signálu se rozumí úroveň
přijímaného signálu v pevném místě uživatele, která
není horší než referenční úroveň uvedená ve standar-
du ETSI EN 300 910 V8.5.1.

1) § 2 vyhlášky č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality
univerzální služby a jejich mezních hodnot, ve znění vyhláš-
ky č. 227/2012 Sb.“.

3. V § 2 odst. 1 se slova „účastnické přípojky“
nahrazují slovy „přípojného okruhu“ a za slovo „usku-
tečňovat“ se vkládají slova „přímo nebo nepřímo“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „Účastnická přípojka“
nahrazují slovy „Přípojný okruh“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby
a jejich mezních hodnot

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k pro-
vedení § 47 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů
kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, se
mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„§ 1

Tato vyhláška upravuje na základě práva Evropské
unie1) parametry kvality univerzální služby a jejich
mezní hodnoty.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o uni-
verzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kte-
rou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a prá-
vech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických ko-
munikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komu-
nikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vni-
trostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí účastnickým
přípojným okruhem (dále jen „přípojný okruh“) ko-
munikační cesta spojující koncový bod sítě s přípojným
bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového kon-
centrátoru, sestávající z účastnického přípojného vedení

včetně k němu příslušejícího technického zařízení ne-
zbytného pro uskutečňování volání; přípojným bodem
se rozumí hlavní rozvaděč.“.

3. V § 3 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

„a) doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném mís-
tě k veřejné komunikační síti,

b) četnost poruch přípojných okruhů,

c) doba, za kterou je porucha odstraněna,“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) míra pohotovosti veřejných telefonních automatů
nebo jiných obdobných technických prostředků
umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní
službě (dále jen „veřejný telefonní automat“).“.

5. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Doba, za kterou je zřízeno připojení v pev-
ném místě k veřejné komunikační síti, je doba ode dne,
kdy uživatel podal žádost o připojení, do okamžiku
zprovoznění koncového bodu sítě v pevném místě; za
zprovoznění připojení v pevném místě se považuje rov-
něž převod užívacích práv ke koncovému bodu sítě
stávajícího přípojného okruhu na jiného účastníka.“.

6. V § 3 odst. 3 se slova „vztažená na účastnické
přípojné vedení je poměr počtu“ nahrazují slovy „pří-
pojných okruhů je počet“ a slova „k průměrnému po-
čtu účastnických přípojných vedení“ se nahrazují slovy
„vztažený k 100 přípojných okruhů“.

7. V § 3 odst. 4 se slova „Doba odstranění poru-
chy“ nahrazují slovy „Doba, za kterou je porucha od-
straněna,“.

8. V § 3 odst. 7 se za slova „vyúčtování ceny za“
vkládají slova „veřejně dostupné“.

9. Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb. včetně po-
známky pod čarou č. 2 zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2012

o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu
na relevantním trhu elektronických komunikací

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona
č. 468/2011 Sb., k provedení § 53 odst. 4 zákona o elek-
tronických komunikacích:

§ 1

(1) Český telekomunikační úřad může za podniky
se společnou významnou tržní silou označit dva nebo
více podniků, jestliže i při neexistenci strukturálních
nebo jiných vazeb mezi nimi působí tyto podniky na
relevantním trhu, jenž není efektivně konkurenční a na
němž nemá žádný z těchto podniků sám o sobě vý-
znamnou tržní sílu1).

1) Čl. 1 odst. 28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění
směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro
sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/
/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřaze-
ným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice
2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických
komunikací.

(2) Kritérii pro posuzování, zda má více subjektů
na relevantním trhu uvedeném v odstavci 1 společnou
významnou tržní sílu, jsou zejména:

a) malá pružnost poptávky,

b) podobné tržní podíly,

c) velké právní nebo ekonomické překážky pro vstup
na trh,

d) vertikální integrace se společným odmítáním do-
dávek,

e) nedostatečná kupní síla na straně poptávky, nebo

f) nedostatečná potenciální konkurence.

§ 2

Vyhláška č. 430/2005 Sb., kterou se stanoví kritéria
pro posuzování, zda má více subjektů společnou vý-
znamnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických
komunikací, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.
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