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VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení
a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory,

ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 9 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 207/1995 Sb., kterou se sta-
noví stupně zdravotního postižení a způsob jejich po-
suzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve
znění vyhlášky č. 156/1997 Sb., se mění takto:

1. V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. a) se
slovo „dospělých“ nahrazuje slovy „osob starších 18 let
věku“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „25“.

2. V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. b) se
slova „dětí do ukončení povinné školní docházky“ na-
hrazují slovy „u osob do 18 let věku“ a čísla „40 – 55“
se nahrazují číslem „55“.

3. V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. c) se
slova „malabsorpce u dospělých,“ zrušují a čísla
„30 – 40“ se nahrazují číslem „60“.

4. V kapitole VII oddílu C položce 3 písm. d) se
číslo „60“ nahrazuje číslem „70“.

5. V kapitole VII oddílu D položce 1 písm. b) se
čísla „20 – 40“ nahrazují číslem „50“.

6. V kapitole VII oddílu D položce 1 písm. c) se
čísla „50 – 60“ nahrazují číslem „60“.

7. V kapitole XI položce 1 písm. c) se slova

„ukončení povinné školní docházky“ nahrazují slovy
„18 let věku“.

8. V kapitole XI v položce 5 písm. a) se slovo
„dospělých“ nahrazuje slovy „osob starších 18 let
věku“.

9. V kapitole XI položce 5 písm. b) se slovo
„dětí“ nahrazuje slovy „osob do 18 let věku,“, slo-
va „do ukončení povinné školní docházky“ se zrušují
a čísla „40 – 50“ nahrazují číslem „55“.

10. V kapitole XI v položce 13 písm. a) se číslo
„10“ nahrazuje číslem „20“.

11. V kapitole XI se v položce 13 za písmeno a)
vkládá nové písmeno b), které včetně vymezení stupně
zdravotního postižení v %, zní:
„b) stavy s funkčním omezením vyžadující

dodržování dietetických a režimových
opatření u osob do 18 let věku 50“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c)
a d).

12. V kapitole XI v položce 13 písm. c) se číslo
„30“ nahrazuje číslem „60“.

13. V kapitole XI v položce 13 písm. d) se číslo
„50“ nahrazuje číslem „70“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/
/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech
o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) v prvním stupni základní školy jsou uvedeny v pří-
loze č. 1 a v příloze č. 1a k této vyhlášce,“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) ve druhém stupni základní školy jsou uvedeny
v příloze č. 2 a v příloze č. 2a k této vyhlášce,“.

3. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a,
která zní:

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy – slovní hodnocení

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – líc

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – rub

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – líc – polské

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – rub – polské
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4. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 2a,
která zní:

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení pro 2. stupeň základní školy – slovní hodnocení

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – líc

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – rub

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – líc – polské

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení – rub – polské
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Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím
vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2008

o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením

(vyhláška o přístupnosti)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systé-
mech veřejné správy a o změně některých dalších zá-
konů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/
/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb.:

§ 1

(1) Forma uveřejňování informací, která zajistí,
aby se s informacemi souvisejícími s výkonem veřejné
správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dál-
kový přístup mohly v nezbytném rozsahu seznámit
i osoby se zdravotním postižením, je uvedena v příloze
k této vyhlášce.

(2) Pokud orgán veřejné správy uveřejňuje infor-
mace podle odstavce 1 i ve verzi, která není v souladu
s formou uveřejňování informací podle této vyhlášky,
umožní z webových stránek, na nichž se taková verze
nachází, přístup k webovým stránkám, které požadavky
podle této vyhlášky splňují, způsobem, který je pro
osoby se zdravotním postižením bez obtíží provedi-
telný.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.



Příloha k vyhlášce č. 64/2008 Sb.
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