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ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 5. dubna 2022

o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

I.

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volby

do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70,
73, 76, 79 a stanovím dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

II.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

vyhlašuji volby
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech

a stanovím dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

III.

Na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

vyhlašuji volby
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

a stanovím dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Fiala v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti
a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Ministerstvo obrany stanoví podle § 32 odst. 2
a § 32a odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005
Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobi-
losti a pravidelných technických prohlídkách vojen-
ských vozidel, se mění takto:

1. V § 2 písm. h) se slova „rozebíratelným způ-
sobem“ zrušují.

2. V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) terénním vojenským vozidlem vojenské vozi-

dlo, které má zvláštní technické vlastnosti
umožňující jeho použití mimo běžné vozovky,

p) kontrolou technického stavu vojenského vozi-
dla kontrola činnosti vojenského vozidla, jeho
systémů, konstrukčních částí a samostatných
technických celků a jejich vlivu na životní pro-
středí za účelem zjištění nebo vyloučení závad
stanovených v § 26.“.

3. Nadpis části druhé zní: „DRUHY A KATE-
GORIE VOJENSKÝCH VOZIDEL A DRUHY
VOJENSKÝCH NÁSTAVEB“.

4. § 5 zní:

„§ 5

Kategorie vojenských bojových vozidel se člení
na tyto zvláštní kategorie:
a) vojenská bojová vozidla na pásovém podvozku

se zbraňovým kompletem, která slouží k vedení
bojové činnosti (kategorie VBV-PBP),

b) vojenská bojová vozidla na pásovém podvozku
se speciální účelovou nástavbou, která neslouží
k přímému vedení bojové činnosti (katego-
rie VBV-PSP),

c) vojenská bojová vozidla na kolovém podvozku

se zbraňovým kompletem, která slouží k vedení
bojové činnosti (kategorie VBV-KBP), a

d) vojenská bojová vozidla na kolovém podvozku
se speciální účelovou nástavbou, která neslouží
k přímému vedení bojové činnosti (katego-
rie VBV-KSP).“.

5. V § 6 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Terénní vojenské vozidlo kategorie VM
nebo VN se označuje písmenem „G“ za písmenem
a číslicí označující kategorii vojenského vozidla.“.

6. V § 7 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) vojenské přípojné vozidlo na kolovém nebo pá-
sovém podvozku, které slouží k provádění zá-
chranářských prací nebo speciálních úkolů
v rámci ozbrojených sil (kategorie VZV-VO).“.

7. V § 7 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Terénní vojenské vozidlo kategorie KZP
nebo SKP se označuje písmenem „G“ za písmenem
označujícím kategorii vojenského vozidla.“.

8. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 8a

Druhy vojenských nástaveb

Vojenské nástavby se podle druhu člení na

a) vojenskou nástavbu pevnou (VNP), která je vy-
ráběna odděleně od vojenského vozidla a která
je s vojenským vozidlem kompletována v prvo-
výrobě nebo ve výrobě ve více stupních,

b) vojenskou nástavbu výměnnou (VNV), která je
samostatným technickým celkem, který je se zá-
kladním vojenským vozidlem, jakožto nosičem
výměnných nástaveb, v rozebíratelném spo-
jení.“.
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9. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod ča-
rou č. 9 zní:

„(5) Vojenská policie při schválení technické
způsobilosti typu vojenského vozidla stanoví, zda
vojenské vozidlo bude vybaveno tabulkou s vojen-
skou poznávací značkou nebo vojenská poznávací
značka bude vyznačena jiným způsobem; pokud
Vojenská policie stanoví, že vojenské vozidlo nebude
vybaveno tabulkou s vojenskou poznávací značkou,
určí současně způsob jejího jiného vyznačení. Ta-
bulka s vojenskou poznávací značkou se na vojen-
ském vozidle umístí obdobným způsobem jako re-
gistrační značka na silničním vozidle9). Pokud kon-
strukce vojenského vozidla takové umístění vojenské
poznávací značky neumožňuje, stanoví Vojenská
policie při schválení technické způsobilosti typu vo-
jenského vozidla její jiné umístění na vojenském vo-
zidle. Jiné umístění vojenské poznávací značky se
zapíše do technického průkazu vojenského vozidla.

9) § 32 a 33 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
ve znění pozdějších předpisů.“.

10. Nadpis § 13 zní: „Schvalování technické
způsobilosti typu přestavby vojenského vozidla“.

11. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Toto ustanovení se nepoužije při montáži vojenské
nástavby výměnné.“.

12. V § 25 odst. 4 se za slova „vozidel pro“
vkládá slovo „hromadnou“.

13. § 26 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„§ 26

Předpoklady technické nezpůsobilosti
vojenského vozidla

(1) Technicky nezpůsobilé je vojenské vozidlo,
které vykazuje závady, jež ohrožují bezpečnost pro-
vozu na pozemních komunikacích; technicky nezpů-
sobilé vojenské vozidlo může být v provozu na po-
zemních komunikacích použito pouze pro nouzové
dojetí podle zákona o silničním provozu.

(2) Závadou ohrožující bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích podle odstavce 1 je

a) poškození skla zasklení, periskopů nebo vý-
hledů z vojenského vozidla, které snižuje vý-
hled řidiče natolik, že je bezprostředně ohro-

žena bezpečnost jízdy vojenského vozidla nebo
způsob upevnění nebo stav poškození zasklení
ohrožuje přepravované osoby,

b) převyšuje-li opotřebení pásového pohybového
ústrojí přípustnou mez stanovenou výrobcem,
nebo

c) nebezpečná závada podle právního předpisu
upravujícího provádění kontrol technického
stavu vozidel10).

(3) Vojenská policie je oprávněna technicky ne-
způsobilému vojenskému vozidlu podle odstavců 1
a 2 zakázat jeho provozování na pozemních komu-
nikacích a zadržet pro něj vydané osvědčení o tech-
nickém průkazu vozidla ozbrojených sil.

10) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb., o provádění kon-
trol technického stavu vozidel a jízdních souprav v pro-
vozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technic-
kých silničních kontrolách), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

14. V § 27 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.

15. § 28 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 11 až 13 zní:

„§ 28

Provádění pravidelných technických prohlídek

(1) Pravidelné technické prohlídky vojenských
vozidel se provádí v rozsahu vybraných kontrolních
úkonů, v termínech stanovených pro silniční vozidla
jiným právním předpisem11) v zařízeních minister-
stva nebo stanicích technické kontroly12).

(2) Provádění pravidelných technických prohlí-
dek vojenských vozidel se vztahuje na vojenská za-
bezpečovací vozidla a vojenská vozidla vybavená
zvláštním výstražným světlem modré barvy.

(3) Při provádění pravidelných technických pro-
hlídek vojenských vozidel podle odstavce 2 se ne-
provádí kontrolní úkony spojené s měřením emisí
ani se nepořizuje dokumentace přítomnosti vozi-
dla13) ve stanici technické kontroly.

(4) U vojenských vozidel, u kterých není stano-
vena povinnost podrobit se provádění pravidelných
technických prohlídek podle odstavce 2, stanoví za-
jištění technických prohlídek ministerstvo.
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11) § 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozem vozidla a o změně některých souvi-
sejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

12) § 54 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozem vozidla a o změně některých souvi-
sejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

13) § 2 a § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 211/2018 Sb.,
o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky
č. 303/2020 Sb.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vojenská vozidla kategorie VM, VN, KZP
a SKP, která mají zvláštní technické vlastnosti umož-
ňující jejich použití mimo běžné vozovky a byla za-
vedená do ozbrojených sil přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, se považují ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky za terénní vojenská vozidla.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. dubna 2022

o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího
stupně:

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2021 – 2022 ze dne 29. ledna 2021 uzavřený
dne 31. ledna 2022 mezi smluvními stranami

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

a

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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