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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 141

Rozeslána dne 14. října 2022

Cena Kč 44,–

O B S A H:
308. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky
podávaných na zastupitelských úřadech
309. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení
oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
310. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
311. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich
sídlech
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308
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2022
o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky
podávaných na zastupitelských úřadech

Vláda nařizuje podle § 5a odst. 2 zákona č. 65/
/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona
č. 175/2022 Sb., (dále jen „zákon“):

o pobytu cizinců na území České republiky podávanou občanem Ukrajiny uvedeným v § 5 odst. 1
písm. c) nebo d) zákona.

§1

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Ustanovení § 5a odst. 1 věty první zákona se
nevztahuje na žádost o udělení oprávnění k pobytu
za účelem studia podle § 64 písm. a) a d) zákona

§2

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým pozbývá platnosti § 5a zákona.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
¨
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.
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309
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí
o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky
podávaných na zastupitelských úřadech

podle § 64 písm. d) zákona o pobytu cizinců
na území České republiky podanou občanem
Běloruské republiky,“.

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 175/2022 Sb.,
o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

Čl. I

Čl. II

V § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 200/2022 Sb.,
o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky
podávaných na zastupitelských úřadech, se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

Účinnost

„d) udělení oprávnění k pobytu za účelem studia

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
¨
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.
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310
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2022
o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

Vláda nařizuje podle § 26 zákona č. 289/2005
Sb., o Vojenském zpravodajství:

zpravodajství vydaným podle nařízení vlády č. 374/
/2005 Sb. se lze prokazovat po dobu 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§1
Vzor služebního průkazu

§3

(1) Vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství (dále jen „služební průkaz“) je
uveden v příloze k tomuto nařízení.
(2) Na služební průkaz vojáka v záloze povolaného k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství se použijí ustanovení tohoto
nařízení obdobně, s výjimkou informace o oprávnění
nosit zbraň.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 374/2005 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství, se zrušuje.

§4
Účinnost

§2
Přechodné ustanovení
Služebním průkazem příslušníka Vojenského

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2022,
kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů,
která se nenacházejí v jejich sídlech

Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6
zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:

nacházejí v jejich sídlech, se slova „Územní pracoviště v Nošovicích,“ zrušují.
Čl. II

Čl. I

Účinnost

V části X. přílohy k vyhlášce č. 328/2020 Sb.,
o územních pracovištích celních úřadů, která se ne-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
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