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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 180 Rozeslána dne 27. prosince 2016 Cena Kč 63,–

O B S A H :

442. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením
vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

443. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve
znění pozdějších předpisů

444. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů



442

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti
související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem

a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických po-
žadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zá-
kona č. 481/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví od-

borné činnosti související se zabezpečením vydávání
a řádné distribuce českých technických norem
a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky
č. 348/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „včetně daně z přidané hod-
noty,“ zrušují a zrušují se slova „(dále jen „Úřad“)“.

2. Příloha včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám
zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou
byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakou-
pena.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k prove-
dení § 4 až 8, § 10 až 13, § 15 až 16a a § 17:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění
vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb.
a vyhlášky č. 53/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se text „ “

nahrazuje textem

„ “.

2. V § 4 odst. 5 a 6 se za slova „index polohy,
který se určí podle odstavce 1“ vkládají slova „s tím,
že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze
sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této
vyhlášce“.

3. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Cena pozemku zatíženého právem stavby
se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné ome-
zení užívání pozemku a o případné bezúplatné bu-
doucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku
práva stavby s tím, že

a) roční omezení užívání pozemku právem stavby
se určí jako násobek ceny pozemku a míry ka-
pitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející
druhu stavby vyhovující právu stavby; cena po-
zemku se určí podle § 2 až § 5 odst. 1 až 4 podle
účelu užití stavby vyhovující právu stavby,

b) budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovu-
jící právu stavby se započte do ceny pozemku;
určí se jako rozdíl mezi předpokládanou cenou
stavby a výší náhrady, určených v cenové
úrovni k datu ocenění a při předpokládaném
opotřebení ke dni zániku práva stavby podle

§ 39 odst. 7, je-li stavba k datu ocenění na po-
zemku,

c) pokud právo stavby bylo zřízeno za úplatu
v opětujících se dávkách jako stavební plat za-
těžující právo stavby jako reálné břemeno, cena
reálného břemena se přičte.

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí
podle vzorce

,

kde

CPPS…… cena pozemku zatíženého právem stavby
v Kč,

CP…..….. cena pozemku v Kč,
ou…….… roční omezení užívání pozemku právem

stavby v Kč za rok,
i ……..…. míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22

k této vyhlášce v setinném vyjádření,
n ……….. počet let dalšího užívání do zániku práva

stavby,
Z………... zhodnocení pozemku stavbou vyhovující

právu stavby, které získá bezúplatně
vlastník pozemku při zániku práva
stavby, je-li na pozemku k datu ocenění
stavba vyhovující právu stavby v Kč,

CRB……. cena reálného břemena v Kč, pokud byl
sjednán stavební plat v opětujících se dáv-
kách, která vyjadřuje úplatu zatěžující
právo stavby.“.

4. V § 6 odst. 5 se slova „odst. 6“ nahrazují
slovy „odst. 5“.

5. V § 9 odst. 2 se za slova „index polohy, který
se určí podle § 4 odst. 1“ vkládají slova „s tím, že se
použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h
uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

6. V § 9 odst. 3 se za slova „index polohy obce,
který se určí podle § 4 odst. 1“ vkládají slova „s tím,
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že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze
sloupce f uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této
vyhlášce“.

7. V příloze č. 2 tabulky č. 1 a 2 včetně nadpisů
znějí:
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8. V příloze č. 3 tabulky č. 1, 4 a 5 včetně nad-
pisů znějí:
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9. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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10. Příloha č. 22 zní:
„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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11. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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12. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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13. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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14. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:

Sbírka zákonů č. 443 / 2016Strana 7048 Částka 180



15. V příloze č. 33, tabulce č. 1, v položce č. 3.7
se slovo „kvalifikovaného“ nahrazuje slovem „testo-
vaného“ a slova „§ 15“ se nahrazují slovy „§ 16“.
Poznámka pod tabulkou zní: „§ 14 a 16 zákona
č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k za-
lesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem les-
ních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V příloze č. 34 se slova „přílohy č. 32“ na-
hrazují slovy „této přílohy“.

17. Příloha č. 35 zní:
„Příloha č. 35 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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18. Příloha č. 41 zní:
„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zá-
kona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., k provedení § 34 odst. 3 tohoto zá-
kona:

Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném
dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vy-
hlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb. a vy-
hlášky č. 9/2015 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2a se na
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Komise
(EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných
porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě
dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kte-
rým se mění příloha III směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2006/22/ES.“.

2. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 7 zní:

„(1) Kontrolní orgán provede kontrolu v pro-
vozovně dopravce vždy

a) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifi-
kováno jako nejzávažnější porušení a spadá do
skupiny B podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího klasifikaci závaž-
ných porušení pravidel Unie, která mohou vést
ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční
dopravě7),

b) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifi-
kováno jako velmi závažné porušení a spadá do
skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího
klasifikaci závažných porušení pravidel Unie,
která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti pod-
nikatele v silniční dopravě7), nebo

c) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifi-
kováno jako velmi závažné porušení, spadá do
skupiny B, C, D, I2 až I5 podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího
klasifikaci závažných porušení pravidel Unie,
která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti pod-
nikatele v silniční dopravě7), a bylo zjištěno
u dopravce opakovaně.

7) Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne
18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde
o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která
mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční
dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2006/22/ES.“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „příloze č. 8 k této
vyhlášce“ nahrazují slovy „přímo použitelném před-
pise Evropské unie upravujícím klasifikaci závaž-
ných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke
ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční do-
pravě7)“.

4. Příloha č. 8 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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