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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 149

Rozeslána dne 27. října 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
321. N a ř í z e n í v l á d y o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
322. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového
ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby
s udělenou dočasnou ochranou
323. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany
vnitřních hranic
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321
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2022
o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace

Vláda nařizuje k provedení § 31a odst. 2
a § 181b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o maximálním počtu
žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem podnikání, žádostí o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem
investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu,
které lze podat na zastupitelském úřadu
Čl. I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.,
o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na
zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády
č. 556/2020 Sb. a nařízení vlády č. 233/2021 Sb., zní:
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„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.
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ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o mimořádném pracovním
vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
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kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb.,
o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství
nebo lesnictví, se číslo „2022“ nahrazuje číslem
„2025“.

Čl. II
V § 6 a 7 a v § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 291/
/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní
příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2025“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády č. 245/2021 Sb.
Čl. III
V čl. III bodu 2 nařízení vlády č. 245/2021 Sb.,

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.
(2) Části druhá a třetí pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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322
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování
nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele
o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

Vláda nařizuje podle § 6b odst. 2 a § 6e 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. 198/2022 Sb.:

1. V § 3 písm. a) a b) se číslo „200“ nahrazuje
číslem „300“.
2. V § 3 písm. c) se číslo „250“ nahrazuje číslem
„350“.
Čl. II

Čl. I

Účinnost

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých
podrobnostech poskytování nouzového ubytování
a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro
osoby s udělenou dočasnou ochranou, se mění takto:

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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323
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

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:

ochrany vnitřních hranic, se slova „28. října“ nahrazují slovy „12. listopadu“.
Čl. II
Účinnost

Čl. I
V § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 301/2022 Sb.,
o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 12. listopadu 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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