
Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 10 Rozeslána dne 20. ledna 2021 Cena Kč 37,–

O B S A H :

18. Nař ízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření
koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné
obsluze

19. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

20. Sdě lení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravot-
ních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních výkonů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2021

o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování

Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České re-
publiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona
č. 46/2016 Sb.:

§ 1

K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva
a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za úče-
lem pomoci Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské
fakultní nemocnici Praha, s. p. o. v rámci posílení
očkovacích kapacit při zvládání epidemie povolává
nejvýše 500 vojáků v činné službě za účelem vybu-
dování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho

částečné obsluhy, včetně poskytování zdravotních
služeb.

§ 2

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky, k plnění úkolů podle § 1.

§ 3

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zá-
kona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 6c zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vy-
hlášky č. 221/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„U objektu uvedeného v příloze č. 6 a za podmínek
stanovených touto přílohou se provádí kontrola pro-
vozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativ-
ními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho vý-
robce nejméně jednou za 20 měsíců, pokud výrobce
nestanoví lhůtu kratší.“.

2. Doplňuje se příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2021.

Ministr:

Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. ledna 2021

o vydání Cenového předpisu 1/2021/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 24. listopadu 2020 byl schválen Cenový předpis 1/2021/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
nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 14 ze
dne 17. prosince 2020.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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