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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 144

Rozeslána dne 23. prosince 2008

Cena Kč 35,–

O B S A H:
441. V y h lá š k a o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce
a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
442. V y h lá š k a o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
443. V y h lá š k a , kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky
444. V y h lá š k a o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
445. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou
se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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441
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008
o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce,
vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 106 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:
§1
Způsob vnějšího označení inspektora

ním průkazem inspekce se předkládá k nahlédnutí
přední strana služebního průkazu inspekce s fotografií,
aniž se služební průkaz inspekce vydá z ruky.
(2) Vzor služebního průkazu inspekce je vyobrazen v příloze č. 2.

(1) Vnějším označením inspektora je
a) nápis „INSPEKCE POLICIE“, který tvoří bílá
písmena na tmavém nebo zeleném podkladu,
umístěný vpředu vlevo na prsou a na zádech služební bundy nebo služebního kabátu,
b) nápis „INSPEKCE POLICIE“, který tvoří žlutá
písmena na černém podkladu, umístěný na zádech
služební vesty, nebo
c) nápis „INSPEKCE POLICIE“, který tvoří černá
písmena, umístěný na bílé rukávové pásce.
(2) Vzory služební bundy, služebního kabátu, služební vesty a rukávové pásky s nápisem podle odstavce 1 jsou vyobrazeny v příloze č. 1.

§3
Označení služebních vozidel inspekce
(1) Služební vozidlo lze označit na přední části
a na bočních stranách nápisem „INSPEKCE POLICIE“, který tvoří černá písmena na bílém podkladu.
(2) U zaparkovaného služebního vozidla postačí
označení nápisem podle odstavce 1 umístěným za čelním sklem.
(3) Vzor nápisu na služebním vozidle je vyobrazen v příloze č. 3.
§4
Účinnost

§2
Prokazování příslušnosti k inspekci
služebním průkazem
(1) Při prokazování příslušnosti k inspekci služeb-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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442
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008
o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 116 odst. 5
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

c) prohlášením, že provozní dokumentace letadla a letová příručka jsou zaregistrovány u výrobce letadla a podléhají pravidelným aktualizacím.

§1
Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku policejních letadel obsahuje:
a) název útvaru policie, který o zápis do leteckého
rejstříku policejních letadel žádá,
b) údaj o typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní
základní technické údaje o letadle,
c) návrh na přidělení letadlové adresy,
d) prohlášení žadatele, že letadlo není zapsáno v jiném
leteckém rejstříku nebo že byla oprávněnou osobou podána žádost o výmaz tohoto letadla z jiného
leteckého rejstříku.

§3
Ostatní základní technické údaje o policejním letadle zapisované do leteckého rejstříku policejních letadel jsou:
a) druh letadla,
b) výrobce a rok výroby,
c) barva,
d) maximální počet osob na palubě policejního letadla
za letu,
e) maximální vzletová hmotnost.

§2
Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku policejních letadel se doloží
a) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za
škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení
pojistného,
b) dokumentací potvrzující shodu letadla se schváleným vzorem nebo osvědčením o letové způsobilosti vydaném leteckým úřadem země výrobce letadla,

§4
Vzor osvědčení o zápisu policejního letadla do leteckého rejstříku policejních letadel je uveden v příloze
k této vyhlášce.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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443
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008,
kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 118 odst. 2
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

ství Policie České republiky jsou stanoveny v příloze
této vyhlášky.
§2

§1

Účinnost

Názvy, sídla a územní obvody
krajských ředitelství
Názvy, sídla a územní obvody krajských ředitel-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009 a pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince
2011.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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444
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti hodnotí
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví stanoví podle § 4c odst. 2 zákona č. 553/ posuzující lékař zjištěný zdravotní stav posuzované
/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 osoby ve vztahu k nárokům kladeným na činnost strážníka. Posuzující lékař vydá posuzované osobě lékařský
Sb.:
posudek o zdravotní způsobilosti, který vždy obsahuje
údaje podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vy§1
hlášce.
Lékařské vyšetření
(1) Lékařským vyšetřením k posouzení zdravotní
způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele
nebo strážníka se rozumí lékařská prohlídka, která se
provádí
a) před vstupem do zaměstnání (dále jen „vstupní
prohlídka“),
b) v průběhu zaměstnání (dále jen „periodická prohlídka“),
c) při ukončení zaměstnání (dále jen „výstupní prohlídka“),
d) v mimořádných případech (dále jen „mimořádná
prohlídka“).
(2) V rámci lékařské prohlídky podle odstavce 1
písm. a) a b) lze využít výsledek předchozího odborného vyšetření za předpokladu, že bylo provedeno nejpozději 3 měsíce před zahájením vstupní nebo periodické prohlídky.

§2
Vstupní prohlídka
(1) Při vstupní prohlídce se provede komplexní
fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného
a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření, dále vyšetření elektrokardiografické, základní spirometrické, orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. Podle
aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na
konkrétní činnost, kterou má uchazeč o zaměstnání
strážníka, čekatel nebo strážník vykonávat, lze provést
další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho
zdravotní způsobilosti.
(2) Vstupní prohlídka se provede před přijetím
uchazeče o zaměstnání strážníka do pracovního poměru nebo před převedením čekatele nebo strážníka
na jinou práci.

(3) Při lékařské prohlídce se zjišťuje zdravotní stav
posuzované osoby včetně informací sdělených k jeho
dosavadnímu vývoji. Při vstupní nebo periodické prohlídce se dále vychází z informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem,
u něhož je uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel
nebo strážník registrován, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, které musí být dostupné nejpozději v den provedení lékařské prohlídky. O předání
informací žádá zaměstnavatel pro potřeby lékaře zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnancům zaměstnavatele závodní preventivní péči (dále jen „posuzující lékař“).

(1) Při periodické prohlídce se provede komplexní
fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného
a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou strážník vykonává, lze provést
další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho
zdravotní způsobilosti.

(4) V souvislosti s lékařskou prohlídkou je třeba
sdělit údaje o pracovním zařazení posuzované osoby,
druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře
těchto rizik.

(2) Periodická prohlídka se provede jednou za
3 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky, pokud jiným právním předpisem nebo
rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není
stanoveno jinak.

§3
Periodická prohlídka
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hlídky a datum vydání potvrzení o provedení výstupní
prohlídky.

§4
Mimořádná prohlídka
(1) Obsah mimořádné prohlídky stanoví podle
aktuálně zjištěného zdravotního stavu čekatele nebo
strážníka posuzující lékař.
(2) Mimořádná prohlídka se provede
a) na podnět čekatele nebo strážníka,
b) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo dočasnou pracovní neschopnost čekatele nebo strážníka delší než 8 týdnů,
c) jestliže čekatel nebo strážník utrpí zranění spojené
s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo byl při výkonu zaměstnání čekatele nebo strážníka vystaven
nebezpečným nebo zdraví škodlivým látkám,
d) na podnět ošetřujícího lékaře.
§5
Výstupní prohlídka
(1) Při výstupní prohlídce se provede komplexní
fyzikální vyšetření interního charakteru včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného
a pohybového aparátu a orientační neurologické vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření podle vyžádání posuzujícího lékaře.
(2) Výstupní prohlídka se provede před skončením pracovního poměru čekatele nebo strážníka. Jako
doklad o provedení výstupní prohlídky se místo lékařského posudku vydá potvrzení o provedení výstupní
prohlídky, které obsahuje identifikaci posuzované osoby, zaměstnavatele, zdravotnického zařízení a posuzujícího lékaře. Potvrzení o provedení výstupní prohlídky
dále obsahuje údaje o pracovním zařazení posuzované
osoby, druhu práce, režimu práce, zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána,
o míře těchto rizik, datum provedení výstupní pro-

§6
Zdravotní způsobilost
Seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo
stavů, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče
o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka, je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při posuzování
zdravotní způsobilosti strážníka pro výkon druhu
práce, pro který jsou jinými právními předpisy1) stanoveny zvláštní požadavky na zdravotní způsobilost, se
dále postupuje podle těchto předpisů.
§7
Doba platnosti lékařského posudku
o zdravotní způsobilosti
Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti končí nejpozději v den, kdy měla být provedena
periodická prohlídka, v den, ke kterému byl stanoven
termín provedení mimořádné prohlídky, nebo v den
uvedený v lékařském posudku.
§8
Přechodné ustanovení
Periodická prohlídka čekatele nebo strážníka,
který je ke dni 1. ledna 2009 v pracovním poměru
k obci, musí být provedena nejpozději ve lhůtě
do 31. prosince 2011.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

1

) Například vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu
a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., vyhláška č. 277/2004
Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve
znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 444/2008 Sb.
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445
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona č. 314/
/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle
§ 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění
státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a podle § 96
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 165/2004 Sb.:

vení území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004
Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb. a vyhlášky č. 513/2006
Sb., se v okrese Zlín za slovo „Zlín“ vkládají slova „ , Želechovice nad Dřevnicí“.

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů
obcí s rozšířenou působností,
ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb. a vyhlášky č. 361/2006 Sb., se mění
takto:
1. V § 13 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Zlín se za slovo „Zlín“ vkládají slova
„ , Želechovice nad Dřevnicí“.
2. V § 26 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Zlín se za slovo „Zlín“ vkládají slova
„ , Želechovice nad Dřevnicí“.

Čl. III
V příloze č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/
/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/
/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/
/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb. a vyhlášky č. 389/
/2007 Sb., ve Zlínském kraji ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“, ve sloupci
„Matriční úřad“ v bodě 6. „Zlín“, ve sloupci „Seznam
obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se
za bod 13. „Zlín“ doplňuje bod 14. „Želechovice nad
Dřevnicí“.

ČÁST DRUHÁ
ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 564/2002 Sb.,
o stanovení území okresů České republiky
a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů

ÚČINNOST
Čl. IV

Čl. II
V příloze č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb., o stano-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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