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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2016

o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zá-
kona č. 314/2015 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje pro účely získání povo-
lení k trvalému pobytu na území České republiky

a) rozsah znalostí českého jazyka (dále jen „ja-
zyk“) pro účely zkoušky z jazyka,

b) bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka,
včetně určování zadání zkoušky Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, organizačního
řádu a zveřejňování informací o organizaci
zkoušky,

c) vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka
(dále jen „doklad“),

d) strukturu a termíny předkládání přehledu o po-
čtech zkoušených a

e) jazykové zkoušky rovnocenné pro účely zís-
kání povolení k trvalému pobytu.

§ 2

Rozsah znalosti jazyka

(1) Pro účely získání povolení k trvalému po-
bytu na území České republiky se požaduje znalost
jazyka alespoň na úrovni A1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Rozsah znalosti jazyka podle odstavce 1 za-
hrnuje tyto dovednosti:

a) vytvořit jednoduché věty o jemu známých li-
dech a místech,

b) popsat jednoduchým způsobem sám sebe
a místo, kde žije,

c) vyjadřovat se o běžných každodenních činnos-
tech,

d) komunikovat jednoduchým způsobem v běž-
ných každodenních situacích,

e) udržet krátkou společenskou konverzaci, klást
jednoduché otázky na běžná témata hovoru a na
běžná témata odpovídat a

f) napsat jednoduchý text.

Organizační zabezpečení zkoušky z jazyka

§ 3

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy

a) zveřejňuje termíny zkoušky z jazyka a její orga-
nizaci způsobem umožňujícím dálkový přístup
s předstihem nejméně 30 dnů přede dnem ko-
nání prvního termínu,

b) vede seznam osob oprávněných uskutečňovat
zkoušku z jazyka (dále jen „zkušební insti-
tuce“),

c) zajišťuje vývoj a zadání testů pro písemnou
a ústní část zkoušky z jazyka včetně pokynů
k jejich zadávání a zkušebních materiálů pro
ústní část zkoušky, rozesílání těchto testů a ma-
teriálů a jejich řešení zkušebním institucím,

d) zajišťuje odborné školení pro osoby uvedené
v § 5 odst. 1.

(2) Zveřejnění podle odstavce 1 písm. a) a b) se
uvede na webových stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

§ 4

Zkušební instituce zajišťuje vhodná opatření
k podpoře odůvodněných zvláštních potřeb ucha-
zečů, zejména ze zdravotních důvodů.

§ 5

(1) Zkušební instituce zajišťuje uskutečňování
zkoušek těmito osobami:

a) pedagogickým garantem zkoušky, který zajiš-
ťuje řádný průběh zkoušky ve zkušební insti-
tuci a rozhoduje ve sporných případech,

b) zadavatelem písemné části zkoušky, který za-
dává písemnou zkoušku a zajišťuje její řádný
průběh,

c) hodnotitelem písemné části zkoušky, který vy-
hodnocuje všechny části písemné zkoušky,

d) tazatelem ústní části zkoušky, který zadává
otázky a úkoly ústní zkoušky, a

e) 2 hodnotiteli ústní části zkoušky, kteří hodnotí
dovednost mluvení.
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(2) Funkce tazatele ústní části zkoušky a hodno-
titele ústní části zkoušky jsou neslučitelné.

(3) Osobami podle odstavce 1 mohou být
pouze pedagogové s odbornou kvalifikací získanou
v akreditovaném magisterském studijním programu
v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu
učitelů českého jazyka nebo výuku cizích jazyků.
Osoba podle odstavce 1 písm. a) musí dále splňovat
požadavek nejméně pětileté pedagogické praxe.
Osoba podle odstavce 1 písm. c) a e) musí splňovat
požadavek zkušeností s výukou češtiny jako cizího
jazyka.

(4) Zkušební instituce zajišťuje výkon funkce
pedagogického garanta zkoušky, který zahrnuje sle-
dování průběhu zkoušky, jeho vyhodnocování, za-
jištění řádného průběhu zkoušky a zajištění organi-
zace zkoušky podle zkušebního řádu uvedeného
v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Zkušební instituce si vyžádá prohlášení
osob podle § 5 odst. 1, že

a) neposkytnou žádnou informaci spojenou se
zkouškou a

b) neprodleně oznámí vedení zkušební instituce,
pokud cíleně připravovaly některého z uchazečů
ke složení zkoušky nebo pokud by jejich poměr
k některému z uchazečů mohl vyvolat důvod-
nou pochybnost o jejich nepodjatosti.

(6) Zkušební instituce předkládá Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy přehled o počtu
zkoušených uchazečů v příslušném zkušebním ter-
mínu s rozdělením podle částí zkoušky a podle
úspěšnosti uchazečů, a to do desátého dne následu-
jícího kalendářního měsíce.

Přihláška ke zkoušce a průběh zkoušky z jazyka

§ 6

(1) Uchazeč se přihlásí na zkoušku ve zvoleném
termínu stanoveném podle § 3 odst. 1 písm. a)
osobně nebo písemně v listinné nebo elektronic-
ké podobě nejméně 2 pracovní dny před jejím koná-
ním.

(2) Zařazení na volný termín zkoušky potvrdí
zkušební instituce uchazeči telefonicky nebo na
adresu jím uvedené elektronické pošty, a to nejpoz-
ději 1 pracovní den před jejím konáním.

§ 7

(1) Uchazeč přistupuje ke zkoušce v termínu
sděleném podle § 6 a dále na základě registrace
v den konání zkoušky.

(2) Uchazeč se dostaví ke zkoušce podle infor-
mace o organizaci zkoušky podle § 3 odst. 1
písm. a).

(3) Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví
a řádně svou nepřítomnost omluví, lze mu poskyt-
nout možnost vykonat náhradní zkoušku zdarma.

§ 8

(1) Zkouška se skládá z

a) písemné části, která ověřuje znalost jazyka ve
čtení, v poslechu a v psaní, a

b) ústní části, která se skládá z odpovědí na otázky
a řešení úkolů na základě obrazového podkladu.

(2) Uchazeč koná obě části zkoušky ve stejném
dni.

(3) Zkouška je neveřejná.

(4) Průběh zkoušky se řídí organizačním řádem
uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) O zkouškách vede zkušební instituce doku-
mentaci tvořenou

a) evidenčním listem uchazeče na daný termín, po-
případě také jiným potvrzením o zvláštních po-
třebách uchazečů podle § 4,

b) odpovědními listy, do kterých uchazeči zapisují
řešení písemné části zkoušky,

c) záznamovým listem, do kterého se stručně za-
znamenávají výsledky uchazeče při ústní části
zkoušky,

d) protokolem o zkoušce, který shrnuje výsledky
uchazeče v jednotlivých dovednostech,

e) protokolem o úpravě podmínek zkoušky pro
uchazeče se zvláštními potřebami,

f) čestným prohlášením všech osob podle § 5
odst. 4.

(6) Dokumentaci podle odstavce 5 ukládá zku-
šební instituce po dobu 5 let.

§ 9

(1) Výsledek zkoušky se hodnotí uvedením,
zda uchazeč uspěl, nebo neuspěl.

(2) K úspěšnému složení zkoušky je třeba uspět
ve všech částech písemné části zkoušky a v ústní části
zkoušky alespoň z 60 %.

§ 10

Uchazeči, který se při zkoušce dopustí nepocti-
vého jednání nebo závažným způsobem nebo opa-
kovaně poruší organizační řád, je příslušná část
zkoušky ukončena s tím, že neuspěl.
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§ 11

(1) Uchazeč, který neuspěl v písemné části, ne-
koná ústní část zkoušky.

(2) Uchazeč, který neuspěl u ústní části
zkoušky, koná opětovně obě části zkoušky.

§ 12

Osvědčení

(1) Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky
je osvědčení, které vydá zkušební instituce v den
konání zkoušky uchazeči, který úspěšně složil
zkoušku. Vzor tohoto osvědčení je uveden v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Osvědčení se vyhotovuje na tiskopisu o roz-
měrech 210 x 297 mm opatřeném na každé straně
šedým podtiskem s motivem malého státního znaku
a lipových listů. Osvědčení bude opatřeno alespoň
šestimístným jedinečným kódem.

(3) V záhlaví osvědčení se uvede název, sídlo
zkušební instituce, označení příslušného zkušebního
místa a registrační číslo uchazeče.

(4) Na osvědčení se dále uvede jméno, příjmení
a funkce odpovědné osoby zkušební instituce, která
je pověřena podpisem osvědčení, případně jí urče-
ného zástupce. Vydání osvědčení se stvrzuje pod-
pisem této osoby a otiskem razítka zkušební insti-
tuce.

§ 13

Rovnocenné jazykové zkoušky

(1) Zkoušce z jazyka jsou pro účely získání po-
volení k trvalému pobytu postaveny naroveň

a) maturitní zkouška z českého jazyka1),

b) státní jazyková zkouška z českého jazyka vy-
konaná na jazykové škole s právem státní jazy-
kové zkoušky2),

c) státní závěrečná zkouška, státní rigorózní
zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná
na vysoké škole v rámci studijního programu
uskutečňovaného v českém jazyce1),3), nebo

d) zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka
pro úroveň A1 nebo vyšší, certifikovaná Aso-
ciací jazykových zkušebních institucí v Evropě
(ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem
této asociace.

(2) Pro účely získání povolení k trvalému po-
bytu je zkoušce z jazyka postavena naroveň zkouška
z českého jazyka obdobná zkoušce podle odstavce 1
písm. b), pokud odpovídá alespoň rozsahu podle § 2,
vykonaná v členském státě Evropské unie nebo
Evropského hospodářského prostoru.

§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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1) § 77 až 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 110 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

zákonů (zákon o vysokých školách).



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 31/2016 Sb.

Organizační řád pro zkoušku z českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Obecná ustanovení

Čl. 1

Zkouškou z českého jazyka (dále jen „jazyk“) se ověřuje osvojení rozsahu znalosti jazyka potřebné
k získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

Čl. 2

Zkušební instituce dbá při výkonu oprávnění uskutečňovat zkoušky z jazyka (dále jen „zkouška“) o

a) dostatečnou informovanost uchazečů o organizaci a průběhu zkoušky a o jejich právech a povinnos-
tech,

b) uspořádaný, přehledný, důstojný a spravedlivý průběh celé zkoušky,

c) respektování odůvodněných zvláštních potřeb jednotlivých uchazečů.

Čl. 3

1. Uchazeč se v den konání zkoušky registruje. Při registraci se ověřuje totožnost uchazeče z před-
ložených dokumentů a případně také uhrazení úplaty; při zařazení na daný termín zkoušky je uchazeči
přiděleno nezaměnitelné centrálně vygenerované registrační číslo. Před ústní částí zkoušky může být totož-
nost uchazeče opět ověřována.

2. Uchazeč dodržuje při zkoušce další organizační pokyny podle čl. 4 odst. 4, včetně pokynů k vypnutí
elektronických zařízení a odložení zavazadel a dalších předmětů nepotřebných k vykonání zkoušky. Ne-
dodržení tohoto ustanovení je důvodem k ukončení zkoušky.

3. Uchazeč se při zkoušce chová poctivě a zdržuje se narušování jejího průběhu. Nedodržení tohoto
ustanovení je důvodem k ukončení zkoušky.

Čl. 4

Zvláštní ustanovení pro zkoušku konanou písemnou formou

1. Písemná část zkoušky se skládá z následujících dílčích testů:

a) čtení s porozuměním,

b) poslech s porozuměním,

c) psaní.

2. V jednom termínu zkoušky lze vyzkoušet 45 osob v jedné zkušební instituci. Nejvyšší počet ucha-
zečů činí 15 na dohlížející osobu a 45 na zkušební termín. Dohlížející osobou je zadavatel; v případě počtu
uchazečů vyššího než 15 v místnosti se další dohlížející osoby přiberou z okruhu pedagogických pracovníků
nebo akademických pracovníků zkušební instituce. Každému uchazeči je vyhrazena samostatná lavice.

3. Uchazeči začínají a ukončují práci na daný pokyn. Čas odevzdání zadání a odpovědního listu je
napsán na tabuli.

4. V průběhu písemné zkoušky uchazeč

a) nemůže opustit zkušební místnost. Opuštění zkušební místnosti je považováno za ukončení zkoušky,
nejde-li o opuštění zkušební místnosti ze zdravotních důvodů. Oprávněnost zdravotních důvodů po-
soudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře uchazeče.

b) nesmí používat elektronická zařízení, knihy ani slovníky; řešení zkoušky zapisuje pouze na odpovědní
list,

c) pracuje samostatně,

d) k vypracování testu používá pouze typizovanou psací potřebu zapůjčenou od zkušební instituce,
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e) v příslušném čase odevzdává zadání a odpovědní list.

Doba trvání písemné části je nejdéle 90 minut. Výsledek písemné části zkoušky hodnotí hodnotitel.
Hodnocení zapíše do protokolu o zkoušce a protokol podepíše. Poté protokol podepíše pedagogický garant
zkoušky.

Čl. 5

Zvláštní ustanovení pro ústní část zkoušky

1. Zkouška konaná ústní formou probíhá jako odpověď na otázky a řešení úkolu na základě obrazo-
vého podkladu.

2. Ústní část zkoušky vede tazatel za stálé přítomnosti 2 hodnotitelů.

3. Nejvyšší počet uchazečů na jednoho tazatele a 2 stále přítomné hodnotitele je 24 na zkušební termín.

4. Uchazeči přistupují ke zkoušce dle rozpisu, který je určen losem před zkouškou; zajištění před-
nostního pořadí na podporu odůvodněných zvláštních potřeb uchazeče není dotčeno.

5. Hodnotitelé losují příslušnou variantu ústní části zkoušky za přítomnosti tazatele.

6. Před zahájením ústní části zkoušky je opětovně ověřena totožnost uchazeče.

7. Ústní část zkoušky trvá nejdéle 10 minut; koná se bez přípravy.

8. Výsledek ústní části zkoušky hodnotí 2 hodnotitelé na základě výsledku uchazeče zaznamenaného
v záznamovém listu; jedním z hodnotitelů je vždy buď pedagogický garant zkoušky nebo zástupce peda-
gogického garanta zkoušky, jehož názor je ve sporných případech rozhodující. Hodnocení zapíší hodnoti-
telé nejprve do Záznamového listu a následně do Protokolu o zkoušce. Protokol podepíší oba hodnotitelé,
tazatel a pedagogický garant zkoušky.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 31/2016 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

V nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se sta-
noví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/
/2012 Sb. a nařízení vlády č. 9/2013 Sb., se za § 12
vkládá nový § 12a, který včetně poznámek pod ča-
rou č. 24 a 25 zní:

„§ 12a

Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na
povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámco-
vých vzdělávacích programů a při zachování ochra-
ny zdraví nakládat s

a) nebezpečnými chemickými látkami nebo che-
mickými směsmi klasifikovanými jako toxické,
látkami a směsmi podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o chemických látkách
a chemických směsích24), které mají přiřazenu
třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie ne-
bezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo to-
xicita pro specifické cílové orgány po jednorá-
zové nebo opakované expozici kategorie 2, lát-
kami a směsmi klasifikovanými jako žíravé, ja-
kožto i látkami a směsmi podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie o chemických lát-
kách a chemických směsích24), které mají při-
řazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost
kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnos-
ti H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako

vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, jakožto i lát-
kami a směsmi podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o chemických látkách a che-
mických směsích24), které mají přiřazenu třídu
a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kate-
gorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1
nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod pří-
mým soustavným dohledem odpovědné osoby,

b) chemickými látkami nebo chemickými směsmi
klasifikovanými jako vysoce toxické nebo lát-
kami a směsmi podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o chemických látkách a che-
mických směsích24), které mají přiřazenu třídu
a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní
toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro
specifické cílové orgány po jednorázové nebo
opakované expozici kategorie 1 pouze pod pří-
mým soustavným dozorem osoby s odbornou
způsobilostí podle jiného právního předpisu25).

Omezení nebo zákazy stanovené v jiných právních
předpisech týkající se nakládání s chemickými lát-
kami nebo chemickými směsmi uvedenými v písme-
nech a) a b) se nepoužijí. Ochrana těhotných mla-
distvých žákyň, mladistvých žákyň kojících a mla-
distvých žákyň do konce devátého měsíce po porodu
tím není dotčena.

24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006, v platném znění.

25) § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2016

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti
s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve
Vrběticích se povolává nejvýše 250 vojáků v činné
službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1
pod velením příslušníka Policie České republi-
ky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se
zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stano-
veném v § 4.

§ 3

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

§ 4

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů
Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky
v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20,
24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62, 63,
110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. února 2016.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2016

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

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. a zá-
kona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45
odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

§ 1

Způsob čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraně-
ním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí
spalin nahromaděných v půdici komínového průdu-
chu a kondenzátů ze spalinové cesty.

(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem
podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odol-
ného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování
komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

§ 2

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím
vyčištění posouzením

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty
v době kontroly odpovídá technickým poža-
davkům, podle kterých byla spalinová cesta na-
vržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty za-
jistí, aby za všech provozních podmínek připo-
jených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spa-
linové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných
vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních
hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a pří-
stupných míst spalinové cesty, zvláště při pro-
stupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spa-
lin obvodovou stěnou stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti
stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

§ 3

Revize spalinové cesty

(1) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do pro-

vozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče

paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepouží-

vané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou vý-

měny spotřebiče stejného druhu, typu, prove-
dení a výkonu za podmínky, že způsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o prove-
dení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty,

jakož i při důvodném podezření na výskyt
trhlin u používané spalinové cesty.

(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Lhůty a vzory

(1) Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou
uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ově-
řená dokumentace stavby, posouzení požárního ne-
bezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv
nestanoví lhůty kratší.

(2) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění
a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3
k této vyhlášce.

(3) Vzor písemné zprávy o revizi spalinové ces-
ty je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Sbírka zákonů č. 34 / 2016Strana 382 Částka 13



Příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 21. ledna 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

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 16. července 2016 nové volby do za-
stupitelstva obce:

obec okres kraj

Hlinná Litoměřice Ústecký

Ministr:

Chovanec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 8. ledna 2016

o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP 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 1. prosince 2015 vydalo Cenový předpis 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hraze-
ných z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti
dne 1. ledna 2016 a byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 19 ze dne 4. prosince 2015.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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