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Rozeslána dne 31. srpna 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
317. N a ř í z e n í v l á d y o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
318. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců
pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
319. V y h l á š k a o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene gynekologicko-porodnického
320. V y h l á š k a o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene psychiatrického
321. S d ě l e n í Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
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317
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021
o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

Vláda nařizuje k provedení § 74a odst. 4 zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění zákona č. 300/2021 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést
legalizaci elektronického podpisu, a postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě.

České republiky nebo na programovém vybavení
notáře, který legalizaci provádí.
(4) Elektronický podpis na dokumentu musí
být viditelný, nejedná-li se o elektronický podpis založený na certifikátu.
(5) Nesplňuje-li dokument požadavky podle
odstavce 1, 3 nebo 4, nebo je-li zjištěno porušení
integrity dokumentu, notář legalizaci neprovede.
§3
Postup při provádění legalizace na dokumentu
v elektronické podobě

§2
Formát a náležitosti dokumentu
(1) Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, musí být ve formátu
Portable Document Format verze 1.3 a vyšší nebo ve
formátu Portable Document Format/Archive a notář
nebo jeho pracovník pověřený podle notářského
řádu1) (dále jen „notář“) jej přijme prostřednictvím
a) datového úložiště elektronické aplikace Centrálního informačního systému Notářské komory České republiky,
b) elektronické pošty, nebo
c) datové schránky.
(2) Notář nemůže přijmout dokument prostřednictvím přenosného technického nosiče dat.
(3) Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, nesmí obsahovat
škodlivý kód, který je způsobilý přivodit újmu na
Centrálním informačním systému Notářské komory

(1) K dokumentu, který splňuje náležitosti podle § 2, připojí notář ověřovací doložku, kterou podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem notáře, a k elektronickému podpisu připojí kvalifikované elektronické časové razítko. Ověřovací doložku
spojí s elektronicky podepsaným dokumentem prostřednictvím kontejneru ve formátu Associated
Signature Containers – Extended (ASiC-E) tak, aby
nedošlo k porušení integrity dokumentu, na němž je
elektronický podpis legalizován.
(2) Dokument, na kterém byla provedena legalizace, předá notář po jejím provedení žadateli. Pro
způsob předání platí § 2 odst. 1 a 2 obdobně.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

1

) § 19 a 23 a § 26 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů.
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VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2021,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů,
správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35o
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 300/2021 Sb.:
Čl. I
V § 24a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách
a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské
komory České republiky (notářský tarif), ve znění
vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb.,
vyhlášky č. 432/2013 Sb. a vyhlášky č. 338/2016 Sb.,
se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Komoře náleží odměna za ověření podpisu

a otisku razítka na listině za účelem jejího použití
v zahraničí ve výši 300 Kč. Zahrnuje-li úkon současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2021.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2021
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu
o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017
Sb.:
§1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene gynekologicko-porodnického bez
odborného dohledu
a) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,
b) indikovat a interpretovat základní zobrazovací
metody a laboratorní vyšetření,
c) rozpoznat a vyhodnotit závažnosti stavů náhlé
poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí,

c) provádět cílené biopsie,
d) provádět dilatace a sondáž dutiny děložní,
abrazi hrdla a těla děložního, evakuaci dutiny
děložní, umělé ukončení těhotenství, diagnostickou hysteroskopii, konizaci děložního čípku,
cílenou punkci ovaria nebo Cavum Douglasi,
ošetření cysty Bartholinské žlázy, excizi nebo
jiné formy ošetření nebo odběru materiálu ze
zevního genitálu, pochvy a děložního čípku,
e) provádět základní diagnostická ultrazvuková
vyšetření v gynekologii,
f) provádět diferenciální diagnostiku náhlých příhod v gynekologii,
g) otevřít dutinu břišní ze středního a příčného
suprapubického řezu,
h) na základě indikace lékaře se specializovanou
způsobilostí provádět laparoskopie s výkony
na adnexech,

d) provádět šití nekomplikovaných poranění kůže
a podkoží, včetně lokální anestezie,

i) provádět základní porodnická vyšetření se stanovením diferenciálně diagnostické rozvahy
a návrhem dalšího postupu,

e) asistovat při chirurgických operačních výkonech,

j) vést spontánní vaginální porod plodu v poloze
podélné hlavičkou,

f) provádět základní ošetření popálenin, omrzlin,
chemického a radiačního poranění,

k) provádět ošetření nekomplikovaného porodního poranění, manuální nebo instrumentální
revize dutiny děložní po porodu,

g) zavádět nasogastrické sondy,
h) administrovat hlášení do národních registrů,
i) indikovat krevní transfuze, včetně krevních
derivátů.
§2
Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene gynekologicko-porodnického bez
odborného dohledu dále
a) provádět komplexní gynekologické vyšetření se
stanovením diferenciálně diagnostické rozvahy
a návrhem dalšího postupu,
b) provádět prebioptické vyšetřovací metody,

l) na základě indikace lékaře se specializovanou
způsobilostí provádět nekomplikovaný císařský
řez,
m) na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí provádět ve druhé době porodní extrakční vaginální operace technikou
vakuumextrakce,
n) provádět a vyhodnocovat kardiotokografické
záznamy v těhotenství a za porodu,
o) provádět neodkladnou resuscitaci těhotné ženy,
rodičky i novorozence,
p) diagnostikovat a poskytnout odbornou první
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pomoc u závažných porodnických komplikací,
jako jsou krvácení za porodu, disseminovaná
intravaskulární koagulopatie, děložní ruptura,
preeklampsie a její komplikace,
q) provádět ultrazvukové vyšetření raného těhotenství a dataci gravidity,
r) provádět ultrazvukové zhodnocení plodové
vody a placenty,
s) provádět ultrazvukovou fetální biometrii,
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t) provádět ultrazvukové zhodnocení růstu plodu
a fetálního i uteroplacentárního krevního zásobení,
u) provádět ultrazvukové biofyzikální skórovací
systémy, interpretace a zhodnocení limitací.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2021.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2021
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu
o absolvování základního kmene psychiatrického

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017
Sb.:
§1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene psychiatrického bez odborného
dohledu
a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací
metody a laboratorní vyšetření,
b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

h) provádět elektrokonvulzní péči,
i) provádět podpůrnou psychoterapii,
j) vyhodnotit riziko suicidálního jednání a agrese,
indikovat a provést opatření k jejich prevenci
a zvládání,
k) posoudit a indikovat hospitalizaci a léčbu bez
souhlasu pacienta,
l) posoudit, indikovat a použít omezovací prostředky k omezení volného pohybu pacienta
podle zákona o zdravotních službách,
m) indikovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
n) provést akutní diagnostické zhodnocení a akutní
terapeutický zásah u dětských psychiatrických
pacientů.

c) diagnostikovat duševní poruchu,
§2

d) indikovat formu péče,

Účinnost

e) stanovit terapeutický plán a režimová opatření,
f) vést farmakoterapii,
g) indikovat psychoterapii,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2021.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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321
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 20. srpna 2021
o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením
ze dne 12. července 2021 č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky.

Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.
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