
Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 9 Rozeslána dne 7. února 2014 Cena Kč 40,–

O B S A H :

20. Vyhláška, 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

21. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení
s nimi

22. Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012
Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. ledna 2014,

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

Vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců,
kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárod-
ního letiště na území České republiky pouze na základě
uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhláš-
ky č. 270/2011 Sb. a vyhlášky č. 46/2013 Sb., se mění
takto:

1. V příloze se bod 13 zrušuje.

Dosavadní body 14 až 31 se označují jako body 13
až 30.

2. V příloze se na konci bodu 29 čárka nahrazuje
tečkou a bod 30 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února
2014.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. ledna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků
a o podmínkách zacházení s nimi

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17
odst. 1 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických pro-
středcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 375/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdra-
votnických prostředků a o podmínkách zacházení
s nimi, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) do-
plňují slova „ ; na poukazu vystavovaném na žádost
pacienta, který jej hodlá použít v jiném členském státě,
se vedle těchto údajů vždy uvádí datum narození“.

2. V § 2 odst. 1 písm. g) se za slovo „jmenovku“
vkládají slova „ ; na poukazu vystavovaném na žádost
pacienta, který jej hodlá použít v jiném členském státě,
se dále uvádějí odborná kvalifikace a kontaktní údaje,

kterými jsou email, telefon nebo fax s uvedením mezi-
národní předvolby a údaj „Česká republika“ a“.

3. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „ ; na poukazu vystavovaném na žádost
pacienta, který jej hodlá použít v jiném členském státě,
se vedle těchto údajů vždy uvádí datum narození“.

4. V § 3 odst. 2 písm. f) se za slovo „jmenovkou“
vkládají slova „ ; na poukazu vystavovaném na žádost
pacienta, který jej hodlá použít v jiném členském státě,
se dále uvádějí odborná kvalifikace a kontaktní údaje,
kterými jsou email, telefon nebo fax s uvedením mezi-
národní předvolby a údaj „Česká republika“ a“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.
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– 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; Liberec: Podještědské knih-
kupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice:
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terstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: 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., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezdě-
kov 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 před-
platného 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.
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