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Rozeslána dne 5. září 2012

Cena Kč 40,–

O B S A H:
289. V y h lá š k a o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu
o prohlídce zemřelého)
290. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné
hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
291. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu
a zpracování vedlejších živočišných produktů
292. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
293. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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289
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2012
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., k provedení
§ 92 zákona o zdravotních službách:
§1
(1) List o prohlídce zemřelého (dále jen „List“) se
vyplňuje ve 4 vyhotoveních.
(2) Náležitosti Listu a pokyny k jeho vyplňování
jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
(3) Zemřelým se pro potřeby vyplnění Listu rozumí i mrtvě narozené dítě.

vení Listu poskytovateli, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva.
(3) V případě rozhodnutí o neprovedení pitvy se
odstavec 1 písm. a) použije obdobně; 1 vyhotovení Listu se zakládá do zdravotnické dokumentace vedené
o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení měla být provedena pitva.
(4) Po provedení pitvy a doplnění Listu o údaje
zjištěné při pitvě se příslušná vyhotovení Listu předávají místům určení podle odstavce 1 písm. a) a 1 vyhotovení Listu se zakládá do zdravotnické dokumentace vedené poskytovatelem, v jehož zdravotnickém zařízení byla provedena pitva.
§3

§2

List se místu určení předává v listinné podobě.

(1) Nejde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo
nebylo určeno provedení pitvy, 1 vyhotovení Listu se
a) předává
1. matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1),
2. provozovateli pohřební služby zajišťující převoz zemřelého k zajištění pohřbení a
3. Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla
zemřelého,
b) zakládá do zdravotnické dokumentace poskytovatele, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého.
(2) Jde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních
službách stanovena povinnost provést pitvu nebo bylo
určeno provedení pitvy, předávají se všechna vyhoto-

§4
Opravy údajů v Listu se provádějí v případech,
kdy jsou na základě provedených diagnostických vyšetření nebo šetření orgánů činných v trestním řízení
zjištěny dodatečně skutečnosti v předaných částech
Listu neuvedené. Poskytovatel zdravotních služeb,
který takovou změnu zjistí, provede opravu vyplněním
nového Listu, který se opět předává na místo určení
podle § 2. Zároveň na Listu vyznačí, že jde o opravu.
Obdobně se postupuje, jde-li o opravu jiných chyb
podstatných pro správné vyplnění Listu. Nově vyplněný List nahrazuje původní.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. září
2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

1

) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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290
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,
stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30
odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
č. 178/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik
zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb., vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vyhlášky

č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb. a vyhlášky
č. 404/2011 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje
věta „Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne
2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES,
kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků,
na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských
rostlin.“.
2. V příloze č. 1 tabulky č. 1.1 a 1.2 znějí:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září
2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích
na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení
§ 41 odst. 5 písm. a) zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních
a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování
vedlejších živočišných produktů, se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se slova „k přepravě“ nahrazují
slovy „ke shromažďování (sběru) a přepravě“.
2. Nadpis § 2 zní:

„Barevné označování obalů, nádob a vozidel
využívaných ke shromažďování (sběru) a přepravě
vedlejších živočišných produktů“.
3. V § 2 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova
„v nichž se přepravují materiály“ nahrazují slovy
„určená ke shromažďování (sběru) nebo k přepravě materiálů“.
4. V § 2 odst. 2 se za slovo „dobu“ vkládají slova
„shromažďování (sběru) a“ a slovo „nálepce“ se nahrazuje slovy „etiketě či symbolu“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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292
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 24. srpna 2012
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 5. ledna 2013 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

Sluštice

Praha-východ

Středočeský

Študlov

Vsetín

Zlínský

Ministr:
Kubice v. r.
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293
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 27. srpna 2012
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 5. ledna 2013 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

Krhová

Vsetín

Zlínský

Poličná

Vsetín

Zlínský

Panenské Břežany

Praha-východ

Středočeský

Ministr:
Kubice v. r.
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