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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 129 Rozeslána dne 20. listopadu 2019 Cena Kč 33,–

O B S A H :

304. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb, ve znění pozdějších předpisů

305. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

306. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí



304

VYHLÁŠKA

ze dne 14. listopadu 2019,

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 zdravot-
ních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb.,
k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních služ-
bách:

Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na mi-
nimální personální zabezpečení zdravotních služeb,

ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. a vyhlášky č. 285/
/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části II B bodě 1 písmeno a)
zní:

„a) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog,
dětský radiolog nebo v případě provádění pou-
ze skiagrafického vyšetření hrudníku pneumo-
log,“.

2. Příloha č. 9 včetně poznámky pod čarou č. 21
zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.

Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

Personální zabezpečení je stanoveno podle jed-
notlivých odborností zdravotnických pracovníků:
a) lékař

1. se specializovanou způsobilostí v oborech
se základním kmenem anesteziologickým,
dermatovenerologickým, gynekologicko-po-
rodnickým, chirurgickým, interním, kardio-
chirurgickým, neurochirurgickým, neurolo-
gickým, oftalmologickým, ortopedickým,
otorinolaryngologickým, pediatrickým, psy-
chiatrickým, urologickým nebo všeobecné
praktické lékařství – dostupnost; dostupností
se pro účely této přílohy rozumí fyzická pří-
tomnost lékaře při přijetí a propuštění pa-
cienta, dostupnost rady a pomoci lékaře pro-
střednictvím telefonu nebo elektronicky
nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost
lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání,
nebo

2. s odbornou způsobilostí s certifikátem o ab-
solvování základního kmene21) uvedeného
v bodě 1,

b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání
bez odborného dohledu nebo praktická sestra
způsobilá k výkonu povolání bez odborného
dohledu a

c) sanitář nebo ošetřovatel.

Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné služby zajistí personální zabezpečení proti-
alkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
zdravotnickými pracovníky jednotlivých odborností
v počtu odpovídajícím místním podmínkám posky-
tování této zdravotní služby a požadavkům na její
poskytování na náležité odborné úrovni.

21) § 4 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb.“.
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Za splnění požadavku minimálního personál-
ního zabezpečení protialkoholní a protitoxikoma-
nické záchytné služby podle vyhlášky č. 99/2012
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, se považuje personální zabezpečení léka-
řem se specializovanou způsobilostí v oborech se zá-
kladním kmenem hygienicko-epidemiologickým,
maxilofaciálněchirurgickým, patologickým nebo ra-
diologickým, pokud byla tato služba zajišťována

tímto lékařem přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, a to až do dne skončení jeho pracovněpráv-
ního vztahu k poskytovateli protialkoholní a proti-
toxikomanické služby.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím
vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Sbírka zákonů č. 304 / 2019Částka 129 Strana 3211



305

VYHLÁŠKA

ze dne 14. listopadu 2019,

kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdra-
votnictví stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 185/
/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 223/2015 Sb.:

Čl. I

V § 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 2 úvodní části
vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití
upravených kalů na zemědělské půdě a změně vy-
hlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o po-
drobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o pod-
mínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využí-
vání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/
/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vy-
hláška o podrobnostech nakládání s biologicky roz-
ložitelnými odpady), se číslo „2019“ nahrazuje
číslem „2022“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 13. listopadu 2019

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 14. března 2020 nové volby do zastupi-
telstev obcí:

obec okres kraj

Dobšice Nymburk Středočeský

Plchov Kladno Středočeský

Rybník Domažlice Plzeňský

Ministr:

Hamáček v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby –Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
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; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, 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. 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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