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334

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin
do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 14, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 5 odst. 8, § 6
odst. 8, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 15 odst. 6, § 16
odst. 12, § 17 odst. 16, § 19 odst. 17 a § 19a odst. 6
zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zá-
kona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona
č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona
č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvá-
dění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve
znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. a vyhlášky č. 368/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou
se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud
jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu,
thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu.“ zrušuje
a na konci textu poznámky pod čarou se na samo-
statné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Ko-
mise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se
mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění
osiva olejnin a přadných rostlin na trh. Prováděcí
směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března
2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS,
66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES
a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení
osiva. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109
ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Ra-
dy 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů
a botanický název druhu Lolium x boucheanum
Kunth.“.

2. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) název druhu a název odrůdy, u řepy označení,
zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku; název
druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin,

přadných rostlin, trav, luskovin, jetelovin a ji-
ných krmných plodin alespoň botanickým ná-
zvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen
autorů, v případě cukrovky, krmné řepy a zele-
nin postačuje uvést název druhu českým ná-
zvem,“.

3. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) pořadové číslo prohlášení o osivu s neukonče-
nou certifikací.“.

4. V textu pod skupinovým nadpisem „Sazenice
zeleniny“ nad § 19 se slova „§ 15 odst. 6 a § 19
odst. 15“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 14 písm. f),
§ 15 odst. 6 a § 19 odst. 17“.

5. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení,
označování a uvádění sadby česneku do oběhu jsou
uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.“.

6. V § 24 odstavec 7 včetně poznámky pod ča-
rou č. 3 zní:

„(7) Požadavky na označování obalů osiva in-
formacemi o použitém přípravku na ochranu rostlin
jsou stanoveny jiným právním předpisem3).

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS.“.

7. V § 25 odst. 5 se na konci textu písmene h)
tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i),
které zní:

„i) pořadové číslo návěsky.“.

8. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olej-
nin, přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, ji-
ných krmných plodin a sadby brambor, s výjimkou
úředních návěsek směsí obilnin, trav, luskovin, jete-
lovin a jiných krmných plodin, se uvede název druhu
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alespoň botanickým názvem druhu, a to případně
zkráceně a bez jmen autorů. Na návěskách cukrov-
ky, krmné řepy a zelenin a na návěskách dodavate-
le plodin uvedených v první větě tohoto odstavce
postačuje uvést název druhu českým názvem.“.

9. V příloze č. 2, části I, tabulce 1 sloupec „La-
tinský název“ v řádku „Jílek hybridní“ zní: „Lolium
x hybridum Hausskn“.

10. V příloze č. 5, části III, oddílu 3, pododdí-
lu 4, body 2 a 3 znějí:

„2. Pro osivo hybridních odrůd řepky katego-
rie E vyráběné za použití pylové sterility je
stanovena minimální odrůdová čistota ma-

teřského komponentu 99,0 % a otcovského
komponentu 99,9 %.

3. Minimální odrůdová čistota hybridních od-
růd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C
vyráběného za použití pylové sterility je
u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd
85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných
vzorcích úřední následnou vegetační zkouš-
kou nebo pomocí vhodných biochemických
metod.“.

11. V příloze č. 7 se zrušuje podtržení názvů
částí I, II a III.

12. V příloze č. 7, části II, oddílu 1 název oddí-
lu 1 a tabulka 2 zní:

13. V příloze č. 7, části III, oddílu 4, pododdí-
lu 3, tabulce 3.4b řádek „testované viry“ ve sloup-
ci „PB“ zní:

„Svinutka, Y, A, M11, X11, S12“.

14. V příloze č. 8, části V, oddílu 3, pododdí-
lu 1, tabulce 5.3 sloupec „Škodlivý organismus“
v řádku „Fazol obecný“ zní:

„Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith)
Vauterin et al.“.

15. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvede-
ného pod písmenem b) Žádost o uznání množitel-
ského porostu za slovo „kontroly“ doplňují slova
„podle § 13 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů“.

16. V příloze č. 9 vzor formuláře uvedeného
pod písmenem f) Záznam o výsledku přehlídky
množitelského porostu brambor zní:
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17. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvede-
ného pod písmenem n) Žádost o registraci osob za
slova „uvádění rozmnožovacího materiálu do
oběhu“ doplňují slova „pro jiného než konečného
spotřebitele“.

18. V příloze č. 10 název přílohy zní: „Vzory
dokladů vydávaných pověřenou osobou“ a zrušují se

názvy a vzory dokladů uvedených pod písmeny a),
c), d), f), g), h), i), j), k) a l). Dosavadní písmena b), e)
a m) se označují jako písmena a) až c) a slova „(pro
pověřenou osobu)“ se zrušují.

19. V příloze č. 10 „vzor Prohlášení o osivu
s neukončenou certifikací“ zní:
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20. V příloze č. 14, části 5.3, písm. a), tabul-
ka 5.3.1 včetně nadpisu zní:

21. V příloze č. 17 se v „Žádosti o pověření
k provádění přehlídek množitelských porostů a vy-
dávání dokladů na množitelské porosty“ v prvním
řádku tabulky slovo „Žadatel:“ nahrazuje slovy „Ža-
datel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):“.

22. V příloze č. 18 se v „Žádosti o pověření
k odběru vzorků“ v prvním řádku tabulky slovo
„Žadatel:“ nahrazuje slovy „Žadatel (jméno, pří-
jmení a místo trvalého pobytu):“.

23. V příloze č. 20 se bod 2. zrušuje.

24. Za přílohu č. 21 se doplňuje příloha č. 22,
která zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.
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Čl. II
Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, po-
kud jde o přílohu č. 2, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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335

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 10
odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hno-
jivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemic-
kém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnoji-
vech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních
vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky
č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se odstavce 1 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

2. V § 1 odst. 1 se za slovo „vzorky“ vkládají
slova „pro účely agrochemického zkoušení“.

3. V § 1 odst. 2 se za slovo „Vzorek“ vkládají
slova „pro agrochemické zkoušení zemědělských
půd“.

4. V § 1 odst. 3 se za slovo „Plocha“ vkládají
slova „a hloubka“ a za slova „odběr jednoho
vzorku“ se vkládají slova „agrochemického zkoušení
zemědělských půd“.

5. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Monitoring zemědělských půd je tvořen
sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti
25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav ze-
mědělský (dále jen „ústav“) provádí odběr půdních
vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech,
a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře.
Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech
monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní
vzorky z každého horizontu.

(5) Hloubka odběru půdních vzorků pro účely

monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kul-
tury

a) u orné půdy se vzorky odebírají z ornice
z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky
35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi
horizonty se z odběru vylučuje,

b) u trvalých travních porostů se odběr provádí
odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová
vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zemi-
ny se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až
25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,

c) u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do
hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,

d) u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních
10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky
11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.

(6) Podrobnosti metod odběru vzorků ústav
zveřejňuje na svých internetových stránkách.“.

6. Ve skupinovém nadpisu nad § 2 se slovo
„agrochemické“ zrušuje.

7. V § 2 odst. 1 se za slovo „vzorcích“ vkládají
slova „pro agrochemické zkoušení zemědělských
půd“.

8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „součtovou metodou“.

9. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou
zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále
výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, že-
leza, boru a molybdenu.

(3) V půdních vzorcích z vybraných zájmových
oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se
výběrově stanovují parametry charakterizující orga-
nickou hmotu půdy.“.

10. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V půdních vzorcích z monitoringu země-
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dělských půd a z pozemků s rizikem vstupu nežá-
doucích látek do potravního řetězce nebo hrozí-li
poškození půdní úrodnosti, sleduje ústav vybrané
rizikové prvky a rizikové látky uvedené v příloze
č. 1 k této vyhlášce. Podle konkrétního rizika ústav
posuzuje a vyhodnocuje i jiné parametry než uve-
dené v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

11. § 3 zní:

„§ 3

(1) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické
rozbory zemědělských půd se používají metody
uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pověřená osoba provádějící chemické roz-
bory půdních vzorků, pokud tyto rozbory nezajiš-
ťuje ústav, předá protokol o výsledcích rozborů
ústavu ve formátu předepsaném ústavem do 1 měsíce
po převzetí vzorků, protokolu o odběru vzorků
a mapových podkladů.

(3) Kritéria pro hodnocení výsledků chemic-
kých rozborů zemědělských půd jsou uvedena v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.“.

12. V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

13. V § 4 odst. 2 se číslo „20“ nahrazuje čís-
lem „40“.

14. § 5 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Rozborem půdních vzorků se stanoví“.

15. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „oxidova-
telný uhlík, celkový dusík“ nahrazují slovy „orga-
nická hmota půdy“.

16. V § 5 odst. 1 písm. a) i b) se slova „další
prvky“ nahrazují slovy „další půdní vlastnosti“.

17. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické
rozbory lesních pozemků se používají metody uve-
dené v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.
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18. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

Sbírka zákonů č. 335 / 2017Částka 115 Strana 3581



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.
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19. Přílohy č. 4 až 8 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32
a § 13 odst. 11 písm. a) zákona č. 99/2004 Sb., o ryb-
níkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství):

Čl. I

V § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení
zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybář-
ského práva, rybářské stráži, ochraně mořských ry-
bolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zá-

kon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.
a vyhlášky č. 123/2016 Sb., odstavec 1 zní:

„(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území
České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let,
1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných

kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka
(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90
odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o pod-
mínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve zně-
ní zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.,
(dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce,
zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnic-
kého povolání bez odborného dohledu, závěrečné
zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a apro-
bační zkoušce a o postupu při ověření znalosti čes-
kého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních), se mění
takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenství1)“ včetně poznámky pod
čarou č. 1 zrušují.

2. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na b) až d).

3. V § 2 odst. 2 se za slovo „ministerstva“ vklá-
dají slova „ , popřípadě zaměstnance pověřené orga-
nizace“.

4. V § 3 odst. 3 až 5 se za slovo „ministerstvem“

vkládají slova „popřípadě pověřenou organizací“.

5. V § 3 odst. 5 písm. a) a b) se za slovo „od-
povídá“ vkládají slova „její obsah a rozsah“.

6. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo „minis-
terstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená orga-
nizace,“ a slova „31. ledna daného kalendářního

roku“ se nahrazují slovy „15. března na druhé polo-
letí daného kalendářního roku a do 15. září na první
pololetí následujícího kalendářního roku“.

7. V § 5 odst. 1 větě poslední se za slovo „mi-
nisterstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená
organizace,“.

8. V § 5 odst. 2 větě první se za text „§ 3“ vklá-
dají slova „alespoň 50 kalendářních dní před termí-
nem atestační zkoušky“.

9. V § 5 odst. 2 větě poslední se za slovo „Mi-
nisterstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená
organizace,“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

10. V § 5 odst. 3 se za slovo „Ministerstvo“
vkládají slova „ , popřípadě pověřená organizace,“.

11. V § 6 odst. 1 se slova „ , která se koná
v akreditovaném zařízení,“ zrušují a slova „může
předcházet“ se nahrazují slovy „se koná v akredito-
vaném zařízení a předchází“.

12. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje zá-
věrečná část ustanovení „Způsob vykonání praktické
části atestační zkoušky se zaznamenává do proto-
kolu o atestační zkoušce.“.

13. V § 6 odst. 5 větě první se slovo „může“
zrušuje, slovo „položit“ se nahrazuje slovem „umož-
ní“, za slovo „uchazeči“ se doplňuje slovo „loso-
vání“ a slovo „otázku“ se nahrazuje slovem „otáz-
ky“.

14. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova „lze polo-
žit“ nahrazují slovy „umožní losovat“.

15. V § 6 odst. 8 se věty třetí a čtvrtá nahrazují
větou „Bez zbytečného odkladu po úspěšném vyko-
nání atestační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení
o vykonání zkoušky, dále nejdéle do 30 dnů ode
dne úspěšného vykonání atestační zkoušky diplom,
a rovněž dodatek k diplomu, pokud se vydává.“.
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16. V § 7 odst. 2 se za slovo „pouze“ vkládá
slovo „praktickou“, slova „ze zbývající“ se nahrazu-
jí slovy „nebo nevyhověl z teoretické“, slova „tato
část zkoušky“ se nahrazují slovy „praktická část
zkoušky“ a slova „vykonání úspěšně vykonané části
zkoušky“ se nahrazují slovy „úspěšného vykonání
praktické části zkoušky“.

17. V § 7 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje čís-
lem „6“.

18. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 13 odst. 1 se slova „a to na návrh pří-
slušných profesních sdružení, popřípadě odborných
společností“ zrušují.

20. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty třetí
doplňují slova „ , z nichž 1 člen je garantem přísluš-
ného vzdělávacího programu“.

21. V § 14 odst. 1 větě první se za slovo „koná“
vkládají slova „v akreditovaném zařízení“, za slovo
„termínech“ se vkládá slovo „jím“ a slova „akredi-
tovaným zařízením“ se zrušují.

22. V § 14 odst. 1 větě druhé se za slovo „za-
řízení“ vkládá slovo „písemně“, za slovem „termínu“
se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „závěrečné
zkoušky“ se vkládají slova „a složení zkušební ko-
mise,“.

23. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje zá-
věrečná část ustanovení „Způsob vykonání praktické
části závěrečné zkoušky se zaznamenává do proto-
kolu o závěrečné zkoušce.“.

24. V § 15 odst. 8 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , který eviduje akreditované zařízení
ve spise uchazeče o závěrečné zkoušce“.

25. V § 15 odst. 8 větě poslední se slovo
„osvědčení“ nahrazuje slovy „nejdéle do 30 dnů
ode dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky
osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání“ a slovo „ministerstvem“

se nahrazuje slovy „akreditovaným zařízením“.

26. V § 17 odst. 1 se slova „první a druhé“ na-
hrazují slovem „písemné“ a slovo „ministerstvem“ se
nahrazuje slovy „ministrem zdravotnictví“.

27. V § 17 odst. 4 se slova „První a druhá“ na-
hrazují slovem „Písemná“.

28. V § 18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.

29. V § 18 se slova „ , doklad o zdravotní způ-
sobilosti a doklad o bezúhonnosti“ zrušují.

30. V § 19 odst. 1 větě první se slova „pro jed-
notlivá nelékařská zdravotnická povolání“ nahrazu-
jí slovy „ , popřípadě pověřená organizace“ a slova
„31. ledna daného kalendářního roku“ se nahrazují
slovy „15. března na druhé pololetí daného kalendář-
ního roku a do 15. září na první pololetí následují-
cího kalendářního roku“.

31. V § 19 odst. 1 větě poslední se za slovo
„ministerstvo“ doplňují slova „ , popřípadě pověřená
organizace,“.

32. V § 19 odst. 2 větě první se za text „§ 18“
doplňují slova „alespoň 50 dní před termínem apro-
bační zkoušky“.

33. V § 19 odst. 2 větě poslední se za slovo
„Ministerstvo“ vkládají slova „ , popřípadě pověřená
organizace,“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

34. V § 19 odst. 3 se za slovo „Ministerstvo“
doplňují slova „ , popřípadě pověřená organizace,“.

35. V § 20 odst. 1 se slova „ , a to slovem i pís-
mem“ zrušují.

36. V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se
číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

37. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „a druhou“
zrušují.

38. V § 20 odst. 3 písm. b) se slovo „třetí“ na-
hrazuje slovem „druhou“.

39. V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo „čtvrtou“
nahrazuje slovem „třetí“.

40. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Praktická část aprobační zkoušky probíhá u posky-
tovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytova-
tele sociálních služeb.“.

41. V § 20 odst. 5 větě čtvrté se slovo „může“
zrušuje, slovo „položit“ se nahrazuje slovem „umož-
nit“, za slovo „uchazeči“ se vkládá slovo „losování“
a slovo „otázku“ se nahrazuje slovem „otázky“.

42. V § 20 odst. 5 větě páté se slovo „položit“
nahrazuje slovem „losovat“.

43. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
šuje.
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44. V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) posouzením jiných žadatelem doložených sku-
tečností prokazujících znalost českého jazyka
v rozsahu nezbytně nutném k výkonu přísluš-
ného zdravotnického povolání nebo k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

45. V § 22 odst. 2 se slova „nebo b)“ nahrazují
slovy „ , b) nebo c)“.

46. V § 23 se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

47. V § 24 se slova „údajů do fiktivní zdravot-
nické dokumentace“ nahrazují slovy „vztahujícího
se k výkonu příslušného zdravotnického povo-
lání6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Čl. 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/
/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvali-
fikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/55/EU.“.

48. Za § 24 se doplňuje nový § 24a, který zní:

„§ 24a

(1) Tato část se vztahuje na ověřování znalosti
českého jazyka v případě, že uchazeč podal žádost
uvedenou v § 81 odst. 4 větě třetí zákona, žádost
uvedenou v § 85a odst. 1 zákona nebo, jde-li o případ
uvedený v § 85 odst. 6 zákona a žadatel splňuje mi-
nimální požadavky podle právního předpisu upravu-
jícího minimální požadavky na vzdělání k získání
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického po-
volání, žádost uvedenou v § 85b odst. 1 zákona.

(2) Tato část se dále vztahuje na ověřování
schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce
v případě, že jde o osoby uvedené v § 86 odst. 1
zákona, nejde-li o případ podle § 86 odst. 2 zá-
kona.“.

49. V příloze sloupci Obor specializace bodě 1
se za slovo „terapeut“ doplňují slova „ , specialista
tradiční čínské medicíny, behaviorální analytik“.

50. V příloze sloupci Obor specializace bodě 2
se slova „biotechnický asistent,“ zrušují a za slovo

„adiktolog“ se doplňují slova „ , dětská sestra, tera-
peut tradiční čínské medicíny, asistent behaviorál-
ního analytika“.

51. V příloze sloupci Obor specializace bodě 3
se slova „Zdravotnický asistent,“ zrušují, slovo
„laboratorní“ se nahrazuje slovem „Laboratorní“
a za slovo „technika“ se doplňují slova „ , praktická
sestra, behaviorální technik“.

52. V příloze sloupci Obor specializace bodě 4
se slovo „Dezinfektor,“ zrušuje, slova „řidič vozid-
la“ se nahrazují slovy „Řidič vozidla“, slova „ma-
sér a“ se nahrazují slovy „masér ve zdravotnictví,“,
slova „nevidomý a slabozraký masér“ se nahrazují
slovy „nevidomý a slabozraký masér ve zdravot-
nictví“, slova „laboratorní pracovník,“ se zrušují
a slova „řidič dopravy nemocných a raněných“ se
nahrazují slovy „řidič zdravotnické záchranné
služby“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykoná
atestační zkoušku podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná
atestační zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první,
postupuje se podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky.

2. Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykoná
aprobační zkoušku podle vyhlášky č. 189/2009 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná
aprobační zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první,
postupuje se podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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