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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 156

Rozeslána dne 18. listopadu 2022

Cena Kč 58,–

O B S A H:
338. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění
pozdějších předpisů
339. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.
340. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb, ve znění pozdějších předpisů
341. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
342. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
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338
VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě
uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1
písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007
Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:
Čl. I
V příloze k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící
okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním
prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.,
vyhlášky č. 46/2013 Sb., vyhlášky č. 20/2014 Sb.,

vyhlášky č. 198/2014 Sb., vyhlášky č. 255/2018 Sb.,
vyhlášky č. 69/2019 Sb. a vyhlášky č. 308/2019 Sb.,
se za bod 14 vkládá nový bod 15, který zní:
„15. Rusko,“.
Dosavadní body 15 až 17 se označují jako body 16
až 18.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti třetím dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách:

„i) urgentního příjmu jsou stanoveny v příloze
č. 10 k této vyhlášce.“.
2. V § 1 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.
3. V příloze č. 4 bodě 33 se věta poslední zru-

Čl. I
Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve
znění vyhlášky č. 284/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

šuje.
4. V příloze č. 4 se bod 34 zrušuje.
Dosavadní bod 35 se označuje jako bod 34.
5. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 10,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.
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urgentního příjmu podle přílohy č. 10 k vyhlášce
č. 92/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2027.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Čl. III

Poskytovatel zdravotních služeb, který má zřízeno pracoviště urgentního příjmu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky
na minimální věcné a technické vybavení pracovišť

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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340
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,
ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., vyhlášky č. 285/
/2017 Sb., vyhlášky 304/2019 Sb. a vyhlášky č. 357/
/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) urgentního příjmu jsou stanoveny v příloze
č. 10 k této vyhlášce.“.
2. V příloze č. 3 části I se na konci textu bodu 20 doplňují slova „nebo zdravotnickým záchranářem“.
3. V příloze č. 3 části I se bod 21 zrušuje.
Dosavadní body 22 až 25 se označují jako body 21
až 24.
4. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 10,
která zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.
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č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2023.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Poskytovatel zdravotních služeb, který má zřízeno pracoviště urgentního příjmu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky
na minimální personální zabezpečení pracovišť
urgentního příjmu podle přílohy č. 10 k vyhlášce

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 11. listopadu 2022
o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 7. ledna 2023 opakované hlasování do
zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Moldava

Teplice

Ústecký

Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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342
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 11. listopadu 2022
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 18. února 2023 opakované volby do
zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Hrčava

Frýdek-Místek

Moravskoslezský

Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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