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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2008

o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 273/
/2008 Sb., o Policii České republiky:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při zajiš-
ťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České
republiky se v období od 1. ledna 2009 do 30. června
2009 použije nejvýše 60 příslušníků Celní správy České
republiky.

§ 2

Příslušníci Celní správy České republiky plní

úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České
republiky. Příslušníci Celní správy České republiky
plní uložené úkoly se zbraní.

§ 3

Generální ředitel Generálního ředitelství cel určí
příslušníky Celní správy České republiky, včetně tech-
niky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

Ministr financí:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2008,

kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované
Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

Ministerstvo obrany stanoví podle § 172 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona
č. 242/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy
a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany pro-
vádějí některá ustanovení školského zákona, se mění
takto:

1. V § 5 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje číslem
„20“.

2. V § 5 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „7“.

3. Nadpis § 23 zní:

„Náležitosti přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
(K § 60 odst. 6 zákona)“.

4. V § 23 odst. 1 se slova „Přílohou k přihlášce“
nahrazují slovy „Součástí přihlášky“.

5. § 24 včetně nadpisu zní:

„§ 24
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

(K § 60 odst. 1 zákona)

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení
do 31. ledna zveřejněním na veřejně přístupném místě
ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“.

6. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25
Průběh přijímacího řízení ke vzdělávání

ve střední škole
(K § 60 odst. 1 a 8 a k § 64 zákona)

(1) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení se konají v pracovním dni v období od 22. dubna
do 7. května. Dny konání zkoušky stanoví ředitel
školy.

(2) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástav-
bového studia a zkráceného studia pro získání střed-
ního vzdělání s maturitní zkouškou se konají 7 dnů po
termínu stanoveném v odstavci 1.

(3) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky
v prvním kole v náhradním termínu zašle ředitel školy
uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

(4) Součástí pozvánky k přijímací zkoušce jsou
základní informace o požadavcích k přijímací zkoušce
stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu
přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

(5) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se
vyhlašuje i termín, do kdy nejpozději je možné podávat
přihlášky ke vzdělávání.“.

7. V § 26 odst. 1 se slova „do 7 dnů“ nahrazují
slovy „do 3 pracovních dnů“.

8. § 27 včetně nadpisu zní:

„§ 27
Zveřejnění počtu míst pro odvolání

(K § 64 zákona)

Pro potřebu odvolacího řízení ředitel školy určí
a bez zbytečného odkladu zveřejní na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový
přístup počet volných míst pro odvolací řízení.“.

9. V příloze k vyhlášce se v bodě 6 slova „peda-
gogický dozor“ nahrazují slovy „dohled nad žáky“.

Čl. II
Závěrečné ustanovení

Pokud tato vyhláška používá v souvislosti se zve-
řejňováním pojmy „v budově školy“ nebo „ve škole“,
rozumí se tím „na veřejně přístupném místě ve škole“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministryně:

JUDr. Parkanová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů:

Čl. I

V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální

evidenci exekucí, se čísla „3“ nahrazují slovy „5 pra-
covních“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2008

o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu
pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo země-
dělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení
§ 112 odst. 2, odst. 4 písm. c) a odst. 7 zákona č. 378/
/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o léčivech):

§ 1

Vymezení odborných úkonů, které jsou prová-
děny Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen
„Ústav“) podle § 112 zákona o léčivech, a výše náhrad
výdajů za jejich provedení jsou stanoveny v příloze č. 1
této vyhlášky. Vymezení odborných úkonů, které jsou
prováděny Ústavem pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv (dále jen „Veterinární ústav“) podle
§ 112 zákona o léčivech, a výše náhrad výdajů za jejich
provedení jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky.

Snížení nebo prominutí náhrady výdajů v oblasti
humánních léčivých přípravků

§ 2

(1) Jedná-li se o odborné úkony, u kterých lze
prominout náhradu výdajů nebo jejich část podle
§ 112 odst. 3 písm. b) zákona o léčivech, a to o odborné
úkony prováděné v souvislosti s posuzováním žádosti
o registraci léčivého přípravku, žádosti o změnu, pro-
dloužení nebo převod registrace nebo žádosti o povo-
lení souběžného dovozu léčivého přípravku, žádosti
o povolení, změny nebo rozšíření povolení k výrobě
nebo distribuci, žádosti o povolení činnosti kontrolní
laboratoře, žádosti o povolení výroby v zařízení trans-
fuzní služby a žádosti o vydání certifikátu nebo stano-
viska, dále o odborné úkony prováděné v souvislosti
s posuzováním žádostí o povolení nebo ohlášení klinic-
kého hodnocení a jejich následných změn, o odborné
úkony spočívající v konzultaci a vydání stanoviska k žá-
dostem týkajícím se léčivých přípravků pro vzácná one-
mocnění nebo léčivých přípravků určených k použití

výhradně u osob mladších 18 let, a žadatel požaduje
prominutí náhrady výdajů nebo její části, předkládá
spolu se žádostí následující dokumentaci:

a) doklad o stanovení léčivého přípravku jako hu-
mánního léčivého přípravku pro vzácná onemoc-
nění1),

b) prohlášení, že odborný úkon se týká léčivého pří-
pravku určeného k použití výhradně u osob mlad-
ších 18 let, nebo

c) doklad prokazující snížení nákladů z prostředků
veřejného zdravotního pojištění s tím, že tento do-
klad se přikládá zejména u generik2).

(2) Jedná-li se o odborné úkony

a) prováděné v souvislosti s posuzováním žádosti
o povolení nebo ohlášení klinického hodnocení
léčivého přípravku a oznámení zadavatele o dodat-
cích k protokolu v případech, kdy zadavatelem
klinického hodnocení je vysoká škola nebo stát
prostřednictvím své organizační složky a na nichž
se nepodílejí výrobci léčivých přípravků ani osoby
s nimi obchodně propojené a hodnocení neslouží
ke shromáždění údajů pro registrační řízení,

b) prováděné v souvislosti s posuzováním žádosti
o vydání stanoviska k podmínkám použití léčivého
přípravku, způsobu jeho distribuce, výdeje a moni-
torování a vyhodnocování jeho jakosti, bezpeč-
nosti a účinnosti v rámci specifického léčebného
programu, kdy předkladatelem je vysoká škola
nebo stát prostřednictvím své organizační složky,

c) spočívající v konzultacích a stanoviscích k přípa-
dům uvedeným v písmenu a) nebo b)

a žadatel požaduje prominutí náhrady výdajů nebo je-
jich části, předkládá spolu se žádostí dokumentaci, kte-
rou prokazuje splnění podmínek podle písmene a) ne-
bo b).
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1) Nařízení Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
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pravky.



(3) Jedná-li se o odborné úkony, u kterých lze
prominout náhradu výdajů nebo jejich část podle
§ 112 odst. 3 písm. b) zákona o léčivech, na jejichž pro-
vedení je veřejný zájem nebo mohou mít zvlášť vý-
znamné důsledky pro širší okruh osob a nejsou uve-
deny v odstavci 1 nebo 2, zejména jde-li o odborné
úkony prováděné v souvislosti s mimořádnými opatře-
ními při epidemiích nebo při nebezpečí jejich vzniku3),
nebo s humanitární pomocí nebo v souvislosti s nedo-
stupností léčivého přípravku pro léčbu, profylaxi a pre-
venci nebo stanovení diagnózy stavů závažně ohrožu-
jících zdraví lidí, a žadatel požaduje prominutí náhrady
výdajů, předkládá spolu se žádostí odůvodnění žádosti,
ze kterého musí být patrné, na základě jakých skuteč-
ností se žádá o prominutí náhrady výdajů nebo její
části.

(4) Snížení nebo prominutí náhrady podle od-
stavců 1 až 3 se provádí v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství4).

§ 3

Jedná-li se o odborné úkony
a) prováděné na žádost, a to posuzování žádostí o kli-

nické hodnocení léčivých přípravků, posuzování
ohlášení klinického hodnocení léčivých přípravků
a jejich následných změn, povolení a změny povo-
lení k výrobě vztahující se k výrobě hodnocených
léčivých přípravků5) nebo léčivých přípravků pro
vzácná onemocnění,

b) prováděné na základě žádosti, kdy žadatel splňuje
požadavky na zařazení do kategorie mikro, ma-
lého nebo středního podniku podle § 5 odst. 2
a nevykonává činnost, vztahující se k požadova-
nému úkonu, na základě smluvního nebo jiného
obdobného vztahu pro subjekt, který nenaplňuje
kritéria mikro, malého nebo středního podniku, a

c) kdy žadatel požádá o prominutí části náhrady vý-
dajů v souladu s § 112 odst. 3 písm. b) zákona
o léčivech s doložením dokumentace podle § 5
odst. 3,

žadatel uhradí náhradu výdajů v souladu s přímo pou-
žitelným předpisem Evropských společenství6) až do

výše 50 % náhrady stanovené sazebníkem za požado-
vaný odborný úkon podle přílohy č. 1 této vyhlášky;
pro určení konkrétní výše náhrady v rámci tohoto roz-
pětí se vychází z kalkulačního vzorce podle přílo-
hy č. 3.

§ 4

Snížení nebo prominutí náhrady výdajů v oblasti
veterinárních léčivých přípravků

(1) Jedná-li se o odborné úkony prováděné Vete-
rinárním ústavem podle § 112 odst. 3 písm. b) bodu 3
zákona o léčivech, a to o žádosti o povolení klinického
hodnocení veterinárních léčivých přípravků a jejich ná-
sledných změn, žádosti o registraci léčivého přípravku,
o změny registrace, o prodloužení registrace, o povolení
souběžného dovozu a vydání certifikátu nebo stanovis-
ka, náhrada výdajů podle přílohy č. 2 této vyhlášky se
pro příslušnou žádost snižuje o 75 %, jedná-li se o žá-
dost, která se týká výhradně minoritních druhů zvířat
nebo použití v minoritních indikacích, jak jsou vyme-
zeny pokyny Evropské komise, Evropské lékové agen-
tury a Veterinárního ústavu.

(2) K žádostem podle odstavce 1 předkládá žada-
tel dokumentaci, kterou dokládá, že jsou splněny po-
žadavky pro zařazení druhu zvířete mezi minoritní
druhy zvířat, nebo podrobné zdůvodnění zařazení
podmínek použití mezi minoritní indikace v souladu
s pokyny Evropské komise, Evropské lékové agen-
tury7) a Veterinárního ústavu.

(3) Jedná-li se o odborné úkony prováděné v sou-
vislosti s posuzováním žádosti o povolení klinického
hodnocení veterinárních léčivých přípravků a jejich ná-
sledných změn, kdy zadavatelem klinického hodnocení
je vysoká škola nebo stát prostřednictvím své organi-
zační složky a na nichž se nepodílejí výrobci léčivých
přípravků ani osoby s nimi obchodně propojené a hod-
nocení neslouží ke shromáždění údajů pro registrační
řízení, náhrady výdajů nebo její část se promíjí. V tako-
vém případě předkládá žadatel dokumentaci, kterou
prokáže splnění těchto podmínek, ze které musí být
patrné, na základě jakých skutečností se žádá o promi-
nutí náhrady výdajů nebo její části.
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3) § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

4) Nařízení Komise Evropského společenství č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis.

5) § 51 odst. 2 písm. c) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
6) Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým

a středním podnikům s přihlédnutím k doporučení Komise 2003/361/ES.
7) EMEA/CVMP/133672/05, rev. 1 – úvod k pokynům Výboru pro veterinární léčivé přípravky, které se týkají požadavků na

údaje předkládané s žádostmi souvisejícími s registrací pro minoritní indikace nebo minoritní druhy.



(4) Jedná-li se o odborné úkony podle § 112
odst. 3 písm. b) zákona o léčivech, na jejichž provedení
je veřejný zájem, jde-li o odborné úkony prováděné
v souvislosti zejména s opatřeními při výskytu nákaz
zvířat nebo zoonóz nebo v rámci opatření směřujících
ke zvyšování dostupnosti veterinárních léčivých pří-
pravků pro minoritní druhy zvířat nebo použití v mi-
noritních indikacích, a žadatel požaduje prominutí ná-
hrad výdajů, předkládá spolu se žádostí odůvodnění
žádosti.

(5) Jedná-li se o odborné úkony prováděné na žá-
dost, a to o změny typu II v souvislosti s otázkami
týkajícími se podrobného popisu systému farmakovigi-
lance nebo systému řízení rizik, jde-li o veterinární lé-
čivé přípravky, který má zaveden držitel rozhodnutí
o registraci veterinárního léčivého přípravku, náhrada
výdajů se promíjí.

(6) Snížení nebo prominutí náhrady podle odstav-
ců 1 až 4 se provádí podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství4).

(7) Jedná-li se o odborné úkony prováděné na žá-
dost, a to posuzování žádostí o klinické hodnocení ve-
terinárních léčivých přípravků a jejich následných
změn, a žadatel splňuje požadavky na zařazení do ka-
tegorie mikro, malého nebo středního podniku podle
§ 5 odst. 2 a nevykonává činnost, vztahující se k poža-
dovanému úkonu, na základě smluvního nebo jiného
obdobného vztahu pro subjekt, který nenaplňuje krité-
ria mikro, malého nebo středního podniku, a požaduje
prominutí části náhrady výdajů v souladu s § 112
odst. 3 písm. b) bodu 4 zákona o léčivech, pak žadatel
uhradí náhradu výdajů v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství6) až do výše 50 %
náhrady stanovené sazebníkem za požadovaný od-
borný úkon podle přílohy č. 2 této vyhlášky podle
kalkulačního vzorce podle přílohy č. 3.

Společná ustanovení
§ 5

(1) Výše náhrad výdajů za odborné úkony prove-
dené Ústavem nebo Veterinárním ústavem na žádost
příslušných orgánů členských států Společenství,
Evropské komise nebo Evropské lékové agentury se
v jednotlivých případech stanoví na základě smluvního
ujednání tohoto orgánu s příslušným ústavem; výcho-
diskem pro takové smluvní ujednání je položka sazeb-

níku přílohy č. 1 kód O-005, jde-li o úkony prová-
děné Ústavem, nebo položka sazebníku přílohy č. 2
kód E-01, jde-li o úkony prováděné Veterinárním ústa-
vem.

(2) Za mikro, malý a střední podnik se pro účely
této vyhlášky považuje podnik, který splňuje kritéria
ve smyslu jiných právních předpisů6), 8).

(3) Za účelem posouzení žádosti o prominutí části
náhrady výdajů za odborné úkony podle § 3 a § 4
odst. 7 předkládá žadatel spolu se žádostí dokumentaci
dokládající za nejbližší poslední účetní období

a) údaje o průměrném přepočteném počtu svých za-
městnanců,

b) údaje o ročním obratu žadatele,
c) účetní závěrku žadatele a v případě, že žadatel je

součástí konsolidovaného celku, též konsolidova-
nou účetní závěrku; pokud tak stanoví jiný právní
předpis, musí být účetní závěrka, popřípadě kon-
solidovaná účetní závěrka ověřena auditorem,

d) prohlášení žadatele, že není v žádném obchodním
ani jiném vztahu nebo propojení s jiným subjek-
tem, který nesplňuje kritéria stanovená pro zařa-
zení do kategorie mikro, malého nebo středního
podniku, přičemž za obchodně propojený se po-
važuje podnik, v němž vlastní 25 % nebo více zá-
kladního jmění nebo hlasovacích práv jiný podnik
nebo společně několik podniků, které nenaplňují
kritéria mikro, malého nebo středního podniku,

e) prohlášení žadatele, že nevykonává činnost, vzta-
hující se k požadovanému úkonu, na základě
smluvního nebo jiného obdobného vztahu pro
subjekt, který nenaplňuje kritéria stanovená pro
zařazení do kategorie mikro, malého nebo střed-
ního podniku,

f) živnostenský list, koncesní listinu, výpis z obchod-
ního rejstříku, popř. zřizovací listinu nebo statut
vydané příslušným orgánem České republiky nebo
jiného členského státu, který nesmí být v době po-
dání starší více než 3 měsíce, nebo jiný doklad
o oprávnění k podnikání a

g) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje
a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné
a pravdivé.

(4) Dokumenty podle odstavce 3 písm. a), b) a c)
se nevyžadují v případech, jestliže již byly žadatelem
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předloženy v témže roce k jiné žádosti předložené pří-
slušnému ústavu. Ústav nebo Veterinární ústav podle
své působnosti posoudí předloženou dokumentaci
a v případě, že žadatel nenaplní kritéria podle § 3 v pří-
padě humánních léčivých přípravků nebo podle § 4
odst. 7 v případě veterinárních léčivých přípravků,
uhradí žadatel náhradu výdajů stanovenou sazebníkem
za požadovaný odborný úkon podle přílohy č. 1 této
vyhlášky, jde-li o humánní léčivé přípravky, nebo pří-
lohy č. 2 této vyhlášky, jde-li o veterinární léčivé pří-
pravky.

(5) Za účelem posouzení žádosti o snížení nebo
prominutí náhrady výdajů za odborné úkony souvise-
jící s žádostí o posouzení klinického hodnocení před-
kládá žadatel písemné prohlášení, že na klinickém hod-
nocení se nepodílejí výrobci léčivých přípravků ani
osoby s nimi obchodně propojené a hodnocení ne-
slouží ke shromáždění údajů pro registrační řízení.
Současně žadatel předloží postup k zajištění hodnoce-
ných léčivých přípravků v rámci daného klinického
hodnocení.

§ 6

(1) Výše náhrady výdajů za odborné úkony pro-

vedené Ústavem nebo Veterinárním ústavem, které ne-
jsou uvedeny v příloze č. 1 nebo 2 této vyhlášky nebo
v nich není uvedena požadovaná metoda, se stanoví
podle vzorce uvedeného v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) V případě souběhu jednotlivých ustanovení, na
základě kterých lze prominout část nebo celou náhradu
výdajů, se použije ustanovení výhodnější pro žadatele.

(3) V případech, kdy je pro provedení konkrétní
laboratorní zkoušky nutné použít spotřební materiál,
který nemá Ústav nebo Veterinární ústav standardně
k dispozici, je cena spotřebního materiálu připočtena
k výši výdajů, které žadatel uhradí. Stejně tak je žadateli
připočtena k výši výdajů i cena za laboratorní rozbory,
které Ústav nebo Veterinární ústav případně zadává
dodavatelským laboratořím. V takových případech je
před provedením zkoušky žadatel informován a je vy-
žádán jeho souhlas.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2008.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 427/2008 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 427/2008 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 427/2008 Sb.
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428

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 26. listopadu 2008

o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Český statistický úřad sděluje, že na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ukon-
čuje k 31. prosinci 2008 správu Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen „KKOV“), zavedené sdělením
Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne
12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005, sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu
2005, sdělením č. 391/2006 Sb. ze dne 20. července 2006, sdělením č. 535/2006 Sb. ze dne 28. listopadu 2006,
sdělením č. 308/2007 Sb. ze dne 21. listopadu 2007 a sdělením č. 264/2008 Sb. ze dne 10. července 2008.

Od 1. ledna 2009 KKOV přestává plnit funkci statistické klasifikace ve smyslu § 19 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Český statistický úřad již KKOV nebude nadále aktua-
lizovat ani ji zveřejňovat na svých internetových stránkách.

V souladu s dohodou bude KKOV ve znění platném k 31. prosinci 2008 spolu s informací o návaznosti
resortních klasifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněna na internetových stránkách Ústavu
pro informace ve vzdělávání.

Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.
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429

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 26. listopadu 2008

o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje, že na základě nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí
a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy byla pro-
vedena změna alfabetického kódu Černé Hory v Klasifikaci zemí CZ-GEONOM. Změna je vyjádřena v ná-
sledující tabulce:

Země
Alfabetický kód (A2) Numerický kód (N3)

původní nový nezměněný

Černá Hora XM ME 097

Od 1. ledna 2009 bude klasifikace i nadále aktualizována vždy na základě nového nařízení Komise. Nařízení
Komise jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie a jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná
ve všech členských státech, proto již nebudou další aktualizace klasifikace CZ-GEONOM zveřejňovány ve Sbírce
zákonů.

Český statistický úřad bude klasifikaci CZ-GEONOM i nadále aktualizovat a zveřejňovat na svých inter-
netových stránkách na adrese www.czso.cz. Platné znění aktualizované klasifikace CZ-GEONOM bude vždy
k dispozici rovněž na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu,
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.

Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.
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430

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 3. prosince 2008

o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2009 aktualizaci Mezi-
národní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“).

Český statistický úřad zavedl MKN-10 sdělením č. 495/2003 Sb., o vydání Mezinárodní statistické klasifikace
nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). MKN-10 je určena zejména pro statistiku příčin smrti,
pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdra-
votního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití MKN-10 určují metodické pokyny pro jednot-
livé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.

Platné znění aktualizované MKN-10 bude k dispozici v knižní podobě v nakladatelství BOMTON agency,
s.r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 a v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zdravot-
nictví (www.mzcr.cz) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (www.uzis.cz).

Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Sbírka zákonů č. 430 / 2008Strana 7022 Částka 139



431

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 4. prosince 2008

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 4. dubna 2009 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

BOŠÍN Ústí nad Orlicí Pardubický

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

432

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 1. prosince 2008

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických
zdrojů.

Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. listopadu 2008, v částce 11. Uvedeným dnem nabylo cenové
rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2009.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
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on.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány nepro-
dleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte
IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava
Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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