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Rozeslána dne 23. června 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
236. 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 hygienicko-epidemiologického
237. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
238. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
239. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021
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VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2021
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu
o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

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 hygienicko-epidemiologického
bez odborného dohledu
a) provádět a kontrolovat šetření v ohnisku nákazy, stanovit nezbytná protiepidemická opatření,

g) hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření
na pracovištích, posuzovat riziko pro šetření
chorob z povolání,
h) hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření
v oblasti prevence nákaz spojených s poskytováním zdravotních služeb,
i) hodnotit zdravotní riziko v rámci preventivního
dozoru,
j) podílet se na šetření v rámci státního zdravotního dozoru,
k) provádět šetření zdravotního stavu vybraných
skupin populace, včetně růstu a vývoje dětí,
l) provádět šetření nutričního stavu vybraných
skupin populace,

b) zpracovat a vyhodnocovat nálezy, spisovou
a zdravotnickou dokumentaci z epidemiologických a hygienických šetření z hlediska vlivu na
zdraví,

m) navrhovat a provádět intervenční opatření ke
zlepšení zdravotního stavu populace,

c) zpracovávat výsledky měření fyzikálních, chemických a biologických faktorů, zejména
hluku, vibrací, osvětlení, neionizujícího záření,
mikroklimatických podmínek z hlediska vlivu
na zdraví a vyhodnocovat je,

o) sledovat proočkovanost populace, zejména prostřednictvím sběru a vyhodnocení dat v rámci
činnosti příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví nebo zdravotního ústavu nebo Státního
zdravotního ústavu,

d) hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření
v oblasti výživy, bezpečnosti potravin a předmětů běžného užívání,
e) hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření
ve školách, školských zařízeních a na zotavovacích akcích pro děti,
f) hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření
v problematice pitné vody, teplé vody, vody
jiné jakosti a vody ke koupání,

n) podílet se na realizaci epidemiologických studií
v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,

p) provádět činnosti v rámci systému epidemiologické bdělosti u infekčních a neinfekčních
onemocnění.
§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. června 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2021 – 2022, která byla uzavřena
dne 29. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne
měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností
v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 23.1, 23.41 a 23.42.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce
České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. června 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství
a
Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství;
2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019 – 2024 uzavřený mezi
Odborovým svazem Stavba České republiky
a
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 21. června 2021
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 19. června 2021

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 15/2021 Sb., č. 58/2021 Sb. a č. 128/2021 Sb. se dne 19. června
2021 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

6
1 506
897
42

v tom podle volebních stran:
90

Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem

36

129

SNK Evropští demokraté

5

166

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
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