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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 211

Rozeslána dne 14. prosince 2021

Cena Kč 53,–

O B S A H:
468. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších
předpisů
469. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
470. N á l e z Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a odst. 2 zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
471. S d ě l e n í Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
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468
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností
a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie
a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení
seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské
policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/
/2019 Sb. a nařízení vlády č. 380/2020 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 písm. c) se za slovo „a“ vkládají slova
„pro výkon této činnosti“.
2. V § 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje slovem
„nebo“ a slova „nebo zahraničního“ se nahrazují
slovy „anebo zahraničního“.
3. V § 2 písm. f) se za slovo „systémů“ vkládají
slova „Ministerstva obrany“.
4. V § 2 písm. h) se za slova „informačních
systémů“ vkládají slova „Ministerstva obrany“ a za
slovo „kybernetickou“ se vkládají slova „bezpečnost a“.
5. V § 2 písm. i) se za slova „bezpečnosti informací“ vkládají slova „a kybernetické bezpečnosti“
a slovo „utajovaných“ se zrušuje.

„4. příslušníka kybernetických sil a informačních
operací spočívající v řízení výstavby, rozvoje
a použití funkčních systémů k vedení operací
v informačním prostředí nebo kybernetickém
prostoru nebo ve velení, plánování a řízení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru, nebo
5. příslušníka kybernetických sil a informačních
operací spočívající v provádění operací v kybernetickém prostoru nebo v soustavném udržování
připravenosti k nim.“.
8. V § 3 odst. 2 se za text „z)“ vkládají slova
„bodů 1 až 4“.
9. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při
výkonu některé z činností podle § 2 písm. z) bodu 5
náleží stabilizační příspěvek ve výši 12 000 Kč měsíčně.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.
10. V § 3 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
Čl. II

6. V § 2 písm. z) bodě 2 se slovo „nebo“ zru-

Účinnost

šuje.
7. V § 2 se na konci písmene z) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se body 4 a 5, které znějí:

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů
pro potřeby tísňového volání

Český telekomunikační úřad stanoví podle
§ 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona
č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona
č. 150/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 33 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
Vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na
databázi údajů pro potřeby tísňového volání, se mění
takto:

P
Oi
Ui = ____ . ____ . N,
Pc
O
kde:
Ui
je výše měsíční úhrady účelně vynaložených
nákladů podle odstavce 1 fakturovaná jednotlivému centru tísňové komunikace,
P
je počet dnů v příslušném kalendářním měsíci,
kdy je databáze schopna po dobu celého dne
poskytovat osobní a identifikační údaje v souladu s vyhláškou o lokalizaci a identifikaci
účastníka tísňové komunikace,
Pc
je počet dnů v příslušném kalendářním měsíci
celkem,
Oi
je počet obyvatel přiřazený k příslušnému
tísňovému číslu, kterému se přisuzuje pro
jednotlivá tísňová čísla následující hodnota:
pro tísňové číslo 112 počet obyvatel České
republiky,
pro tísňové číslo 150 počet obyvatel České
republiky,

1. V názvu vyhlášky se slova „tísňového volání“ nahrazují slovy „tísňové komunikace“.

pro tísňové číslo 155 počet obyvatel příslušného kraje, který je zřizovatelem poskytovatele zdravotnické záchranné služby tohoto
kraje,

2. V § 1 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Pro účely výpočtu účelně vynaložených
nákladů podle § 33 odst. 4 zákona o elektronických
komunikacích se za odpisy majetku považují účetní
odpisy technologických zařízení využívaných pro
vedení databáze, včetně serverů, nehmotného majetku, zejména licencí a softwaru, nutného k vedení
databáze, a za provozní náklady takové provozní
náklady, které byly vynaloženy na zřízení, údržbu
a provoz těchto zařízení.
(2) Do výpočtu účelně vynaložených nákladů podle odstavce 1 se zahrnou pouze takové náklady, o nichž vede podnikatel zajišťující připojení centra tísňové komunikace k veřejné pevné komunikační síti účetní záznamy podle zákona o účetnictví.
(3) Výše měsíční úhrady fakturované centru tísňové komunikace, se určuje podle vzorce

pro tísňové číslo 156 počet obyvatel obce,
která je zřizovatelem příslušné obecní policie,
pro tísňové číslo 158 počet obyvatel České
republiky,
O
N

je součet všech Oi,
je celková výše měsíčních nákladů podle odstavce 1.“.

Poznámky pod čarou č. 1 až 3 se zrušují.
3. V § 2 odst. 1 se za slovo „podnikateli“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „o předávání
údajů pro účely tísňových volání3)“ se nahrazují
slovy „o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové
komunikace“.
4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
5. V § 2 odst. 2 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „pracoviště pro
příjem volání na čísla tísňového volání“ se nahrazují
slovy „centrum tísňové komunikace“.
6. V § 2 odst. 4 písm. c) se slova „v souvislosti
se zřízením a vedením databáze“ nahrazují slovy
„podle § 1 odst. 1“.
7. V § 2 odst. 4 písm. f) se za slovo „příslušném“ vkládá slovo „kalendářním“ a slova „číslo tísňového volání“ se nahrazují slovy „tísňové číslo“.
8. V § 2 odst. 5 se slova „pracoviště pro příjem
volání na čísla tísňového volání“ nahrazují slovy
„centrum tísňové komunikace“, za slovo „podnikatel“ se vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „odstavci 5“ se nahrazují slovy „odstavci 4“.
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9. V § 2 odst. 6 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“, slova „5 nebo 6“ se
nahrazují slovy „4 nebo 5“ a slova „pracoviště pro
příjem volání na čísla tísňového volání“ se nahrazují
slovy „centrum tísňové komunikace“.
10. V § 2 odst. 7 se slova „pracoviště pro příjem
volání na čísla tísňového volání“ nahrazují slovy
„centrum tísňové komunikace“, za slovo „podnikatel“ se vkládají slova „podle § 1 odst. 2“, slova „5 nebo 6“ se nahrazují slovy „4 nebo 5“ a slova
„odstavci 7“ se nahrazují slovy „odstavci 6“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:
Mgr. Ing. Továrková v. r.
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471
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. prosince 2021
o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb,
stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 27. října 2021 byl schválen Cenový předpis 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními
lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis
nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 13
ze dne 30. listopadu 2021.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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