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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 5

Rozeslána dne 13. ledna 2009

Cena Kč 29,–

O B S A H:
14. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
15. V y h lá š k a , 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
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VYHLÁŠKA
ze dne 5. ledna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
5. V § 4 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve písmeno j), které zní:
znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., „j) dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo.“.
zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona
6. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta:
č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/
/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 „V horní části je údaj označující dobu platnosti.“.
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb.
7. V § 4 odstavec 5 zní:
a zákona č. 342/2006 Sb.:
„(5) Jako základní podkladová barva je použita
u kupónu platného pro:
Čl. I
a) kalendářní rok barva červená,
Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných
b) jeden měsíc barva modrá,
pozemních komunikací a o změně vyhlášky Minisc) sedm dnů barva zelená.“.
terstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění poz8. V § 5 odstavce 1 až 8 znějí:
dějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., se
„(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou
mění takto:
hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve střední části
kupónu. Piktogram je vysoký 5 mm a široký
1. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:
a) pro vozidla do největší povolené hmotnosti
„a) čtverce se zaoblenými rohy a se zkoseným pravým
3,5 tuny 13 mm,
dolním rohem u kupónu s platností na kalendářní
rok; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm,“.
b) pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí
2. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:
méně než 12 tun, 12 mm.
„j) holografický prvek, který je u ročního kupónu
(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené
z obou stran barvy stříbrné a doplněný demetalizovaným příčným pruhem. Měsíční a sedmidenní hmotnosti vozidla je vysoký 3 mm a je umístěn v pravé
kupóny mají na přední straně holografický prvek horní části nad rámečkem pro zápis registrační značky.
barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné, bez
(3) Číslo označující rok platnosti je na přední
demetalizovaného pruhu,“.
straně kupónu umístěno v jeho pravé spodní části pod
3. V § 4 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje
písmeno k), které zní:
„k) dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo.“.
4. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:
„i) holografický prvek, který je u ročního kupónu
z obou stran barvy stříbrné a je doplněn demetalizovaným příčným pruhem. Měsíční a sedmidenní
kupóny mají na přední straně holografický prvek
barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné, bez
demetalizovaného pruhu. U všech kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90 8 oproti
prvnímu dílu,“.

piktogramem vozidla a na zadní straně v jeho levé
střední části. První a poslední číslice jsou vysoké
14 mm, ostatní číslice jsou vysoké 11,5 mm.
(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední
straně kupónu umístěno nad číslem označujícím rok
platnosti v jeho pravé části a na zadní straně kupónu
v jeho střední části. Písmeno je vysoké 35 mm.
(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny na přední i zadní straně
kupónu v pravé horní části kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.
(6) Holografický prvek je na přední straně ku-
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pónu umístěn v jeho levé spodní části a na zadní straně
kupónu v jeho pravé spodní části. Holografický prvek
je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.
(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na
přední straně kupónu umístěn v jeho středové části.
Rámeček je 6 mm vysoký a 41 mm široký. Písmena
RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna vlevo vedle rámečku ročního kupónu a vpravo vedle rámečku měsíčního a sedmidenního kupónu.
(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové
číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední
straně kupónu vlevo nad rámečkem pro zápis registrační značky.“.
9. V § 6 odstavce 2 až 9 znějí:
„(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou
hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve střední části
u levého okraje kupónu. Piktogram je vysoký 5 mm
a široký
a) pro vozidla do největší povolené hmotnosti
3,5 tuny 13 mm,
b) pro vozidla o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny do největší povolené hmotnosti, která činí
méně než 12 tun, 12 mm.
(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené
hmotnosti vozidla je vysoký 3 mm a je umístěn u spodního okraje kupónu nad číslicí označující rok platnosti.
(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve
spodní části kupónu pod holografickým prvkem. První
a poslední číslice jsou vysoké 8 mm, ostatní číslice jsou
vysoké 6,5 mm.
(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno
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v pravé spodní části kupónu nad číslem označujícím
rok platnosti a je vysoké 29 mm.
(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny ve střední části u pravého
okraje kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou
5 mm vysoké a 4 mm široké.
(7) Holografický prvek je umístěn v levé spodní
části kupónu. Jeho tvar je shodný a u všech druhů kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90 8
oproti prvnímu dílu.
(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové
podložce zadní strany kupónu. Vpravo od rámečku
jsou písmena RZ vysoká 2 mm.
(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou
3 mm vysoké a jsou umístěny nad piktogramem vozidla a symboly dopravních značek. Série je umístěna
vpravo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.“.
10. V § 16 odstavec 2 zní:
„(2) Elektronické zařízení musí být vráceno osobním předáním na kontaktním nebo distribučním místě.
Přitom musí být předloženo Osvědčení o registraci vozidla nebo Technický průkaz nebo jiný doklad o vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze
nahradit dokladem totožnosti provozovatele nebo
zástupce provozovatele vozidla, pokud je v mýtném
systému registrován.“.
11. V § 20 se slovo „návodu“ nahrazuje slovy
„Smluvních podmínek“.
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12. Příloha č. 1 k vyhlášce zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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13. Příloha č. 2 k vyhlášce zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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14. Příloha č. 3 k vyhlášce zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

15. V příloze č. 4 se u silnice I. třídy I/48 číslo
„39,3“ nahrazuje číslem „39,5“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Řebíček v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 30. prosince 2008,
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 pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb. a vyhlášky č. 194/2008 Sb., se
mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj“, písm. e) se za slovo
„Deštná,“ vkládají slova „Horní Pěna,“.
2. V části „Jihočeský kraj“, písm. i) se za slova
„Nová Pec,“ vkládá slovo „Pěčnov,“.

-Osíčany,“, za slovo „Laškov,“ se vkládá slovo „Lešany,“ a za slova „Olšany u Prostějova,“ se vkládá
slovo „Ondratice,“.
12. V části „Pardubický kraj“, písm. b) se za slovo
„Včelákov,“ vkládá slovo „Vítanov,“ a za slovo „Vortová,“ se vkládá slovo „Všeradov,“.
13. V části „Pardubický kraj“, písm. h) se za slova
„obecní úřady“ vkládají slova „Bělá u Jevíčka,“.
14. V části „Pardubický kraj“, písm. i) se za slovo
„Dašice,“ vkládá slovo „Dříteč,“ a za slovo „Moravany,“ se vkládá slovo „Němčice,“.
15. V části „Pardubický kraj“, písm. j) se za slovo
„Jedlová,“ vkládá slovo „Květná,“.

3. V části „Jihomoravský kraj“, písm. d) se za
slovo „Kostice,“ vkládá slovo „Ladná,“.

16. V části „Středočeský kraj“, písm. a) se za
slovo „Čerčany,“ vkládá slovo „Čtyřkoly,“ a za slovo
„Sázava,“ se vkládá slovo „Struhařov,“.

4. V části „Jihomoravský kraj“, písm. e) se za
slovo „Rašovice,“ vkládá slovo „Snovídky,“.

17. V části „Středočeský kraj“, písm. c) se za
slovo „Radonice,“ vkládá slovo „Sibřina,“.

5. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Dyje,“ vkládají slova „Grešlové Mýto,“, za
slova „Podhradí nad Dyjí,“ se vkládá slovo „Podmyče,“, za slovo „Šumná,“ se vkládá slovo „Tasovice,“,
za slovo „Višňové,“ se vkládají slova „Vítonice, Vracovice,“ a za slovo „Vrbovec,“ se vkládá slovo „Výrovice,“.

18. V části „Středočeský kraj“, písm. e) se za
slovo „Ořech,“ vkládá slovo „Pohoří,“.

6. V části „Karlovarský kraj“, písm. c) se za slovo
„Dalovice,“ vkládá slovo „Hory,“.
7. V části „Královéhradecký kraj“, písm. e) se za
slova „Dolní Přím,“ vkládá slovo „Habřina,“ a za slovo
„Lišice,“ se vkládá slovo „Lodín,“.
8. V části „Královéhradecký kraj“, písm. n) se za
slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Batňovice,“.
9. V části „Liberecký kraj“, písm. e) se za slovo
„Mníšek,“ vkládají slova „Nová Ves,“.
10. V části „Liberecký kraj“, písm. i) se za slovo
„Ohrazenice,“ vkládá slovo „Paceřice,“.
11. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za
slovo „Drahany,“ vkládá slovo „Držovice,“, za slova
„Kostelec na Hané,“ se vkládají slova „Koválovice-

19. V části „Středočeský kraj“, písm. j) se za slovo
„Němčice,“ vkládá slovo „Ohaře,“.
20. V části „Středočeský kraj“, písm. l) se za slova
„Nové Dvory,“ vkládá slovo „Onomyšl,“.
21. V části „Středočeský kraj“, písm. u) se za
slovo „Šanov,“ vkládá slovo „Šípy,“.
22. V části „Středočeský kraj“, písm. v) se za
slova „Radějovice, Říčany,“ vkládá slovo „Senohraby,“
a za slovo „Vlkančice“ se vkládá slovo „ , Vyžlovka“.
23. V části „Středočeský kraj“, písm. x) se za
slovo „Plchov,“ vkládá slovo „Poštovice,“.
24. V části „Ústecký kraj“, písm. f) se za slova
„Horní Jiřetín,“ vkládá slovo „Klíny,“.
25. V části „Ústecký kraj“, písm. h) se za slovo
„Lukavec,“ vkládají slova „Malé Žernoseky,“.
26. V části „Ústecký kraj“, písm. k) se za slova
„Mšené-lázně,“ vkládá slovo „Přestavlky,“.
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27. V části „Kraj Vysočina“, písm. k) se za slova
„Dolní Město,“ vkládá slovo „Druhanov,“.

30. V části „Zlínský kraj“, písm. k) se za slovo
„Jasenná,“ vkládá slovo „Neubuz,“.

28. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za slovo
„Benetice,“ vkládá slovo „Bransouze,“, za slovo „Čechtín,“ se vkládají slova „Dolní Vilémovice,“, za slovo
„Příštpo,“ se vkládá slovo „Račice,“ a za slovo „Rudíkov,“ se vkládá slovo „Římov,“.

31. V části „Zlínský kraj“, písm. m) se za slovo
„Kaňovice,“ vkládá slovo „Karlovice,“ a za slovo „Kašava,“ se vkládá slovo „Kelníky,“.

29. V části „Kraj Vysočina“, písm. n) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Blízkov,“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Čl. II

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Částka 5

Sbírka zákonů 2009

Strana 227

Strana 228

Sbírka zákonů 2009

Částka 5

Částka 5

Sbírka zákonů 2009

Strana 229

Strana 230

Sbírka zákonů 2009

Částka 5

Částka 5

Sbírka zákonů 2009

Strana 231

Strana 232

Sbírka zákonů 2009

Částka 5

09

8 591449 005012
ISSN 1 211-1244

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 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 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny
3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –
516 205 161, 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, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; 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, Vojanova 45, 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 5: SEVT, a. s.,
E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; 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; 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. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada
Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; 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 předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. 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.

