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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Rozeslána dne 13. září 2012

Cena Kč 53,–

O B S A H:
296. V y h lá š k a o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
297. V y h lá š k a o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech
hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce
zemřelého)
298. V y h lá š k a o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění
pozdějších předpisů
299. V y h lá š k a o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
300. V y h lá š k a o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské
301. Sd ěle n í Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
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VYHLÁŠKA
ze dne 3. září 2012
o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele
zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče
dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 7 zákona o zdravotních
službách:
§1
Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na
technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků jsou stanoveny
v příloze k této vyhlášce.
§2
(1) Požadavky na označení a barevné provedení
dopravních prostředků podle této vyhlášky se nevztahují na dopravní prostředky ozbrojených sil a Vězeňské
služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).
(2) Požadavky na barevné provedení dopravních
prostředků podle této vyhlášky se dále nevztahují na
dopravní prostředky vyrobené do 31. prosince 2013.

neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky
na technické a věcné vybavení a označení těchto dopravních prostředků podle této vyhlášky musí být
splněny do 1. dubna 2013, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné
péče dopravními prostředky a technické a věcné vybavení a označení těchto dopravních prostředků podle
vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné
a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických
a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné
službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické
vybavení zdravotnických zařízení), ve znění vyhlášky
č. 234/2011 Sb., se považuje do 1. dubna 2013 za vybavení dopravními prostředky a za technické a věcné
vybavení a označení dopravních prostředků podle této
vyhlášky.

§3

§4

(1) Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické
záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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297
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2012
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení,
a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte
a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

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. 167/2012 Sb., k provedení
§ 92 zákona o zdravotních službách:
§1
(1) List o prohlídce zemřelého (dále jen „List“) se
člení na části A a B.
(2) List se vyplňuje
a) do elektronické šablony umožňující elektronické
předání, nebo
b) do vytištěné podoby elektronické šablony nebo do
propisovacího formuláře (dále jen „listinná podoba“).
(3) Náležitosti Listu a způsob jeho vyplňování
jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Zemřelým se
pro potřeby vyplnění Listu rozumí i mrtvě narozené
dítě.
§2
(1) Nejde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo
nebylo určeno provedení pitvy, předává se List takto:
a) část A
1. matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1),
2. provozovateli pohřební služby zajišťující převoz zemřelého2) a
3. osobě, která podle zákona o pohřebnictví sjednává nebo zajišťuje pohřbení (dále jen „osoba
zajišťující pohřbení“)3); jestliže není osoba zajišťující pohřbení známa, část A určená této oso-

bě je uložena u poskytovatele zdravotních služeb, který zajistil prohlídku těla zemřelého, a to
do doby převzetí osobou zajišťující pohřbení,
b) část B
1. Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky, a to po ukončení všech šetření
souvisejících se zjištěním příčin a okolností
úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne
úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého, a
2. do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož
lékař provedl prohlídku těla zemřelého.
(2) Jde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních
službách stanovena povinnost provést pitvu nebo bylo
určeno provedení pitvy, předává se List takto:
a) části A a B poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena
pitva; jde-li o předání v listinné podobě, předává
se každá část ve 2 vyhotoveních, a
b) část A osobě zajišťující pohřbení; jestliže není osoba zajišťující pohřbení známa, část A určená této
osobě je uložena u poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zařízení byla provedena pitva zemřelého, a to do doby převzetí osobou zajišťující pohřbení.
(3) Po provedení pitvy se předává List takto:
a) část A
1. matričnímu úřadu podle zákona o matrikách a
2. provozovateli pohřební služby zajišťující převoz zemřelého,

1

) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

2

) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3

) § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.
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b) část B
1. po ukončení všech šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého, a
2. do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož
lékař provedl pitvu těla zemřelého.
(4) V případě rozhodnutí o neprovedení pitvy se
odstavec 3 použije obdobně s tím, že se část B podle
odstavce 3 písm. b) bodu 2 předává do zdravotnické
dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zařízení měla být provedena
pitva.
§3
(1) List se místu určení předává elektronicky ve
formátu xml s využitím zabezpečeného datového protokolu nebo v listinné podobě. Osobě, která zajišťuje
pohřbení, a provozovateli pohřební služby se předává
způsobem s nimi dohodnutým.
(2) V Listu části A určené osobě zajišťující pohřbení se neuvádí rodné číslo.
§4
Náležitosti hlášení o ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, hlášení o úmrtí dítěte a hlášení
o úmrtí matky v souvislosti s porodem, potratem,
šestinedělím nebo o úmrtí do 1 roku po ukončení
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těhotenství, které se provádí prostřednictvím Listu
části B, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§5
(1) Opravy Listu se provedou vyplněním jeho příslušné části, jestliže jsou zjištěny
a) na základě provedených diagnostických vyšetření
nebo šetření orgánů činných v trestním řízení dodatečně skutečnosti, které nejsou v předaných částech Listu uvedené, nebo
b) chyby podstatné pro správnost vyplnění již předaných částí Listu.
(2) V opraveném Listu, a to v příslušné části A
nebo B, se vyznačí, že jde o opravu zaškrtnutím položky „Oprava“; zároveň se výrazně označí opravená
položka. Část A nebo B opraveného Listu se opět
předává místu určení podle § 2, a to buď elektronicky
nebo v listinné podobě. Příslušná část Listu je na místě
určení nahrazena nově vyplněnou částí Listu.
§6
Vyhláška č. 289/2012 Sb., o náležitostech Listu
o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce
zemřelého), se zrušuje.
§7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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298
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2012
o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu
a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000
Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.
a zákona č. 120/2008 Sb.:
§1

2. Vyhláška č. 319/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu
a identifikaci přídatných látek.
3. Vyhláška č. 121/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu
a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky
č. 319/2010 Sb.

Zrušovací ustanovení

§2
Účinnost

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků
na čistotu a identifikaci přídatných látek.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2012
o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000
Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.
a zákona č. 120/2008 Sb.:

a) v olejích, tucích a jejich směsích, které jsou určeny
k lidské spotřebě,
b) v potravinách, k nimž byly přidány oleje, tuky
nebo jejich směsi,
nesmí překročit 5 % z celkového množství mastných
kyselin v tukové složce.

§1

§3

Úvodní ustanovení
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví přípustný obsah kyseliny
erukové jako toxikologicky významné látky v některých potravinách.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy
kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, se zrušuje.

§2

§4

Přípustný obsah kyseliny erukové
v některých potravinách

Účinnost

Obsah kyseliny erukové

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

1

) Směrnice Rady č. 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích
a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících oleje nebo tuky.
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300
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2012
o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
(1) Dnem 26. září 2012 se vydává zlatá mince po
10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské (dále
jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 31,107 g,
její průměr 34 mm a síla 2,55 mm. Při ražbě mince
v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g
a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve
zvláštním provedení je hladká.

střed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo
od něj je moravská orlice. Pod kompozicí heraldických
zvířat je ve třech řádcích označení nominální hodnoty
mince se zkratkou peněžní jednotky „KČ 10 000“ a název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pod texty je lícní
strana pečeti Fridricha II. jako krále Sicílie. Značka
České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen
„Č“ a „M“, je vpravo od pečeti.
(2) Na rubové straně mince je stylizované vyobrazení předání Zlaté buly sicilské. Vlevo je římsko-německý a sicilský král Fridrich II., který předává Zlatou
bulu sicilskou českému králi Přemyslu Otakaru I. Přes
vyobrazení obou panovníků jsou ztvárněny jejich
pečeti. Pod vyobrazením panovníků je ve čtyřech řádcích text „ZLATÁ BULA SICILSKÁ“ a letopočty
„1212 – 2012“. Mezi vyobrazením panovníků jsou iniciály autora výtvarného návrhu mince Jaroslava Bejvla,
které jsou tvořeny písmeny „J“ a „B“.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této
vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně mince je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku ve stylizované
gotické podobě umístěných v štítech – nahoře upro-

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. září
2012.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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301
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 31. srpna 2012
o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že dne 20. srpna 2012 vydalo výměr MF č. 03/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2012 ze dne 27. srpna 2012 a nabývá účinnosti dnem 1. září
2012.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč)
– Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek
(dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna:
www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT,
a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví –
Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo
knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135,
fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX,
Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos,
tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786;
Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o.,
Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. 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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). 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.

