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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 168 Rozeslána dne 2. prosince 2022 Cena Kč 53,–

O B S A H :

367. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplat-
kem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.

368. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění
pozdějších předpisů

369. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překla-
datele

370. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném

371. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



367

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona

č. 178/2022 Sb., k provedení § 20 odst. 1 tohoto zá-
kona:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 480/2020 Sb., o užívání
pozemních komunikací zpoplatněných časovým po-
platkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb., včetně
nadpisu zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 480/2020 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.

Sbírka zákonů č. 367 / 2022Strana 4436 Částka 168



368

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona
č. 178/2022 Sb., k provedení § 20 odst. 1 tohoto zá-
kona:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., o uží-
vání pozemních komunikací zpoplatněných mýt-
ným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky
č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky
č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky
č. 485/2020 Sb. a vyhlášky č. 528/2021 Sb., znějí:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.
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369

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách
soudního tlumočníka a soudního překladatele

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 29
odst. 5 a § 30 odst. 7 zákona č. 354/2019 Sb., o soud-
ních tlumočnících a soudních překladatelích, ve
znění zákona č. 166/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách
soudního tlumočníka a soudního překladatele, se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „při tlumočení z cizího
jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve
výši 300 až 450 Kč a při tlumočení z cizího jazyka do
cizího jazyka odměna ve výši 350 Kč až 450 Kč“
nahrazují slovy „tlumočení odměna ve výši 750 Kč“.

2. V § 3 odst. 1 se slova „při překladu z cizího
jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve
výši 300 až 450 Kč a při překladu z cizího jazyka do
cizího jazyka odměna ve výši 350 až 450 Kč“ na-
hrazují slovy „odměna ve výši 550 Kč“.

3. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Sazba odměny za tlumočnický nebo pře-
kladatelský úkon provedený za použití komunikač-
ního systému neslyšících a hluchoslepých osob se
zvyšuje o 10 %.“.

4. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „postupuje
se při určení odměny jako při určení odměny za
tlumočnický úkon“ nahrazují slovy „odměna se
určuje podle počtu hodin potřebných k provedení
překladatelského úkonu; § 2 odst. 2 se použije ob-
dobně“.

5. § 5 zní:

„§ 5

Odměna tlumočníka a překladatele za kontrolu
shody zdrojového projevu s cílovým projevem pro-
vedenou za účelem vypracování dalšího vyhotovení

písemného tlumočnického úkonu nebo překladatel-
ského úkonu je zahrnuta v odměně za vypracování
prvního vyhotovení úkonu.“.

6. V § 6 odst. 1 se slova „Hranice sazby“ na-
hrazují slovem „Sazba“ a slovo „snižují“ se nahra-
zuje slovem „snižuje“.

7. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„Hranice sazby“ nahrazují slovem „Sazbu“.

8. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„Hranice sazby“ nahrazují slovem „Sazbu“.

9. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Sazbu odměny za tlumočnický úkon lze
zvýšit až o 30 %, pokud vyžaduje rozsáhlou nebo
náročnou přípravu k provedení úkonu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-
ce 4 až 6.

10. V § 7 odst. 4 se slova „hranice sazby“ na-
hrazují slovem „sazbu“.

11. V § 7 odst. 5 se slova „Hranice sazby“ na-
hrazují slovem „Sazba“ a slovo „snižují“ se nahra-
zuje slovem „snižuje“.

12. V § 7 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“.

13. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

14. V § 11 se slova „hranice sazby“ nahrazují
slovy „sazba“.

15. V § 15 odst. 1 se za slovo „výdajů“ vkládají
slova „vynaložených při vypracování prvního vyho-
tovení úkonu“.

16. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Tlumočníkovi a překladateli náleží za
veškeré hotové výdaje vynaložené při vypracování
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dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úko-
nu nebo překladatelského úkonu náhrada ve výši
30 Kč za každou hodinu nebo normostranu, podle
které se určuje odměna za první vyhotovení
úkonu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Pokud tlumočník provedl rozsáhlou nebo
náročnou přípravu k provedení tlumočnického
úkonu, v rámci způsobu výpočtu výše odměny též
uvede, v čem příprava spočívala.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstav-
ce 3 až 5.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Odměna za výkon tlumočnické a překladatelské
činnosti zadané přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky a náhrada hotových výdajů účelně vynalo-
žených k provedení tlumočnického nebo překlada-
telského úkonu zadaného přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky se vyúčtují a určují podle vyhláš-
ky č. 507/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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370

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31
odst. 7 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znalec-
kých kancelářích a znaleckých ústavech:

Čl. I

V § 2 odst. 1 vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znaleč-
ném, se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „800 Kč“
a částka „450 Kč“ se nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Odměna za výkon znalecké činnosti zadané

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se určí
a vyúčtuje podle vyhlášky č. 504/2020 Sb., ve zně-
ní účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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371

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/
/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky
č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky
č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky
č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky
č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky
č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky
č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky
č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky
č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb., vyhlášky
č. 387/2015 Sb., vyhlášky č. 413/2016 Sb., vyhlášky
č. 314/2018 Sb., vyhlášky č. 494/2020 Sb. a vyhlášky
č. 515/2021 Sb., se mění takto:

1. V části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Konice“, ve
sloupci „Matriční úřad“ se doplňuje bod 6. „Přemy-
slovice“.

2. V části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Konice“, ve
sloupci „Matriční úřad“ v bodě 6. „Přemyslovice“,
ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu ma-
tričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Přemyslo-
vice“.

3. V části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec

s rozšířenou působností“ v bodě 8. „Prostějov“, ve
sloupci „Matriční úřad“ se bod 15. „Přemyslovice“
a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, měst-
ských obvodů a vojenských újezdů správního ob-
vodu matričního úřadu“ se bod 1. „Přemyslovice“
zrušují.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 16.
až 18. označují jako body 15. až 17.

4. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s roz-
šířenou působností“ v bodě 5. „Klatovy“, ve sloupci
„Matriční úřad“ v bodě 7. „Plánice“, ve sloupci
„Seznam obcí, městských částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního obvodu matričního
úřadu“ se za bod 5. „Újezd u Plánice“ vkládá nový
bod 6. „Zavlekov“.

Dosavadní bod 6. se označuje jako bod 7.

5. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s roz-
šířenou působností“ v bodě 5. „Klatovy“, ve sloupci
„Matriční úřad“ se bod 10. „Zavlekov“ a ve sloupci
„Seznam obcí, městských částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního obvodu matričního
úřadu“ se bod 1. „Zavlekov“ zrušují.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní bod 11.
označuje jako bod 10.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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