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O B S A H :

329. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany
vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020
Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních
komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb.,
o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

331. Vyhláška, 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

332. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze
použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky

v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic,
ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o povolání vojáků
v činné službě a příslušníků Celní správy
České republiky k plnění úkolů Policie

České republiky v souvislosti s dočasným
znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Čl. I

V § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 301/2022 Sb.,
o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením
ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády
č. 323/2022 Sb., se slovo „listopadu“ nahrazuje slo-
vem „prosince“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

Čl. II

V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 323/2022 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o po-
volání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s dočasným znovuzavede-
ním ochrany vnitřních hranic, se slovo „listopadu“
nahrazuje slovem „prosince“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
12. listopadu 2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 12. prosince 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2022,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel,
ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol

technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích
(vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb.,

o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/
/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona
č. 337/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4
odst. 7, § 6 odst. 7, § 48 odst. 7 a § 54 odst. 12 zá-
kona, a podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zá-
kona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona
č. 337/2020 Sb., k provedení § 6a odst. 7 zákona
o silničním provozu:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o technických prohlídkách
vozidel

Čl. I

Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických pro-

hlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb.,
se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne
9. července 2021, kterou se mění směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde
o aktualizaci některých označení kategorie vozidla
a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných
položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení
nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směr-
nice.“.

2. V § 16 odst. 3 písm. h) se za slova „měření
emisí“ vkládají slova „ , vyjma přístrojů k měření
emisí vozidel poháněných motory na pohon plyn-
ným palivem“.

3. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Stanice technické kontroly, která provádí
pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vni-
tra, Ministerstva obrany, Policie České republiky,
Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpeč-
nostní informační služby, nemusí být vybavena pří-
stroji a zařízeními k měření emisí vozidel poháně-
ných motory na pohon plynným palivem.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. V příloze č. 1 se v tabulce seznamu kontrol-
ních úkonů za text

„

“
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vkládá text
„

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o technických silničních
kontrolách

Čl. II

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol
technického stavu vozidel a jízdních souprav v pro-
vozu na pozemních komunikacích (vyhláška o tech-
nických silničních kontrolách), ve znění vyhlášky

č. 133/2016 Sb., vyhlášky č. 207/2018 Sb. a vyhlášky
č. 303/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne
29. června 2021, kterou se mění směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde
o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze
změn právních předpisů o schvalování typu.“.

2. Příloha č. 2 zní:
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„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.
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ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o registraci vozidel

Čl. III

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/
/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/
/2017 Sb., vyhlášky č. 72/2019 Sb. a vyhlášky č. 40/
/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 12 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 12 se na konci písmene d) tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) vozidlo k provozování silniční dopravy pro cizí
potřeby jeho provozovatelem.“.

3. V příloze č. 2 část F zní:

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Tiskopisy žádosti o zápis silničního vozidla do
registru silničních vozidel vyrobené přede dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčer-
pání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2027.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listo-
padu 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které
nabývá účinnosti dnem 20. května 2023.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2022,

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), ve znění zá-
kona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřo-
vání shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.,
vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb.,
vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb.,
vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb.,
vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb.,
vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb.,
vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb.,
vyhlášky č. 265/2018 Sb., vyhlášky č. 316/2019 Sb.,
vyhlášky č. 486/2020 Sb., vyhlášky č. 393/2021 Sb.
a vyhlášky č. 154/2022 Sb., se mění takto:

1. V části „Jihočeský kraj“, písm. j) se za slovo
„Řípec,“ vkládají slova „Sedlečko u Soběslavě,“.

2. V části „Jihočeský kraj“, písm. n) se za slovo
„Dunajovice,“ vkládají slova „Dvory nad Lužnicí,“.

3. V části „Jihočeský kraj“, písm. p) se slova
„Nové Hutě,“ zrušují.

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

5. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Blížkovice,“ vkládá slovo „Boskovštejn,“.

6. V části „Olomoucký kraj“, písm. c) se za
slovo „Ochoz,“ vkládá slovo „Přemyslovice,“.

7. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se slovo
„Přemyslovice,“ zrušuje.

8. V části „Olomoucký kraj“, písm. i) se za
slova „Stará Ves,“ vkládá slovo „Šišma,“.

9. V části „Pardubický kraj“, písm. d) se za
slovo „Liboměřice,“ vkládá slovo „Lozice,“ a za
slovo „Sobětuchy,“ se vkládá slovo „Stolany,“.

10. V části „Pardubický kraj“, písm. j) se za
slovo „Jedlová,“ vkládají slova „Kamenec u Po-
ličky,“.

11. V části „Plzeňský kraj“, písm. b) se za slova
„Nový Kramolín,“ vkládá slovo „Pasečnice,“.

12. V části „Plzeňský kraj“, písm. g) se za slovo
„Kramolín,“ vkládá slovo „Měcholupy,“.

13. V části „Plzeňský kraj“, písm. o) se za slova
„Chodský Újezd,“ vkládá slovo „Kočov,“.

14. V části „Středočeský kraj“ se na konci textu
písmene c) doplňují slova „ , Zeleneč, Zlonín“.

15. V části „Středočeský kraj“, písm. e) se za
slovo „Tachlovice,“ vkládá slovo „Trnová,“.

16. V části „Středočeský kraj“, písm. o) se za
slovo „Skorkov,“ vkládá slovo „Smilovice,“ a za
slova „Velké Všelisy,“ se vkládá slovo „Vinařice,“.

17. V části „Ústecký kraj“, písm. k) se za slovo
„Krabčice,“ vkládají slova „Libkovice pod Řípem,“.

18. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za
slovo „Polná,“ vkládá slovo „Puklice,“.

19. V části „Kraj Vysočina“, písm. g) se za
slovo „Kuroslepy,“ vkládají slova „Lesní Jakubov,“.

20. V části „Kraj Vysočina“, písm. j) se za slovo
„Křeč,“ vkládá slovo „Křelovice,“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2022,

kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek,
které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo země-
dělství stanoví podle § 114 odst. 2 zákona č. 378/
/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvi-
sejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona
č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb. a zákona
č. 262/2019 Sb., k provedení § 79 odst. 8 písm. a)
zákona o léčivech:

Příloha k vyhlášce č. 85/2008 Sb., o stanovení
seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze
použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vy-
hlášky č. 270/2013 Sb. a vyhlášky č. 168/2022 Sb.,
zní:

„Příloha k vyhlášce č. 85/2008 Sb.
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Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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