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O B S A H :

422. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

423. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
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ZÁKON

ze dne 14. října 2020,

kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, se mění takto:

1. V části třetí se za článek III vkládá nový člá-
nek IV, který včetně nadpisu zní:

„Čl. IV
Přechodné ustanovení

Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého

národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li
o žádosti o vydání českého národního průkazu
průvodce podané do 28. února 2021.“.

Dosavadní článek IV se označuje jako článek V.

2. V části čtvrté čl. V se slova „1. listopa-
du 2020“ nahrazují slovy „1. ledna 2021“ a slova
„1. ledna 2021“ se nahrazují slovy „1. března 2021“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2020,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání

Čl. I

V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším od-
borném vzdělávání, se doplňuje odstavec 3, který
zní:

„(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání
distančním způsobem, se školné nevrací.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

Čl. II

V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhláš-
ky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhláš-
ky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje
věta „Obdobně podle věty první postupuje ředitel
školy v případě přerušení nebo omezení provozu
mateřské školy podle jiného právního předpisu;
pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo ome-
zení provozu mateřské školy v příslušném měsíci,
neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem infor-
muje zákonné zástupce.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o jazykových školách
s právem státní jazykové zkoušky
a státních jazykových zkouškách

Čl. III

V § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky a státních

jazykových zkouškách, se na konci odstavce 3 do-
plňuje věta „Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje
vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky
o základním uměleckém vzdělávání

Čl. IV

V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základ-
ním uměleckém vzdělávání, se za větu první vklá-
dá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání
distančním způsobem, se úplata nevrací.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání

Čl. V

V § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., se do-
plňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen
nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než
5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

(6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen
nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu
delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně
k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se
nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní na-
hradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném
termínu ve stejném školním roce.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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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: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. 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 516 205 175. 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.
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