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424

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb.,
o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb., k provedení § 2 odst. 1 záko-
na:

Čl. I

Příloha vyhlášky č. 264/2000 Sb., o základních mě-
řicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich
označování zní:

„Příloha k vyhlášce č. 264/2000 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.
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425

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob,
které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny

těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33
odst. 2 a 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., podle § 152
odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-
ním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny
osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za-
městnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny
těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/
/2001 Sb. a vyhlášky č. 135/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slovo „výchově“
vkládají slova „nebo v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností“.

2. V § 1 odst. 3 se číslo „86“ nahrazuje čís-
lem „78“.

3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „výchově,“
vkládají slova „nebo zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě
rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,“.

4. V § 3 odst. 1 se číslo „40“ nahrazuje čís-
lem „32“.

5. V § 6 odst. 1 se číslo „12“ nahrazuje čís-
lem „20“.

6. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 10a zní:

„(4) Odsouzený může po splnění povinnosti ulo-
žené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující
částku 2 000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je
povinen výživné poskytovat, k úhradě škody způso-
bené poškozenému, k podpoře své rodiny a k plnění
svých závazků podle § 4 odst. 1 písm. c). Část úlož-

ného podle věty první může odsouzený odesílat také
svým příbuzným a jiným osobám blízkým a osobám,
které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně
navštěvují, popřípadě použít k nákupu potravin a věcí
osobní potřeby nebo ji věnovat na dobročinné účely.
Část úložného, která přesahuje 500 Kč, může použít
také na úhradu zdravotní péče nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění, úhradu regulačních poplatků10a)
a na nákup nezbytných léčivých přípravků, potravin
pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických pro-
středků předepsaných lékařem.

10a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

7. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 11a zní:

„§ 8

Úhrady nákladů výkonu trestu
v ostatních případech

(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu se
použije 40 % z důchodu nebo výsluhového příspěvku.

(2) Z peněz, které byly zaslány odsouzenému do
věznice a které byly převedeny na jeho účet vedený
věznicí, se vyměří úhrada nákladů výkonu trestu ve
výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí
měsíc. Úhrada nákladů výkonu trestu z těchto peněz se
nepředepíše, pokud by nedosáhla za kalendářní měsíc
100 Kč. Ustanovení odstavce 1 není tímto ustanovením
dotčeno.

(3) Odsouzenému, který odmítl pracovat nebo
bez důvodu do práce nenastoupil, se vyměří úhrada
nákladů výkonu trestu ve výši 50 Kč za den.

(4) Výše úhrady nákladů výkonu trestu se stanoví
z čisté odměny a z ostatních zdrojů příjmů uvedených
v odstavcích 1 a 2. Takto stanovená výše úhrady ná-
kladů výkonu trestu smí včetně úhrady nákladů vý-
konu trestu stanovené podle odstavce 3 činit nejvý-
še 1 500 Kč za kalendářní měsíc.
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(5) Srážky na úhradu nákladů výkonu trestu se
neprovádí z částky, která byla odsouzenému

a) připsána na účet jako sociální kapesné,

b) připsána na účet jako odměna podle zákona11a),
nebo

c) odeslána na jeho účet ve věznici výhradně za úče-
lem úhrady jeho pohledávek spravovaných Vězeň-
skou službou, zejména za regulační poplatky10a),
nákup nezbytných léčivých přípravků, potravin
pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických pro-
středků předepsaných lékařem, úhradu zdravotní

péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
a byla použita výlučně k těmto účelům.

11a) § 45 a 63 zákona č. 169/1999 Sb.“.

8. V § 10 odst. 2 se slovo „pojištěna“ nahrazuje
slovem „pojištěncem“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Sbírka zákonů č. 425 / 2009Částka 136 Strana 7013



426

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb.,
o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 77
odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích,
ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod
čarou č. 3 až 5 znějí:

„(2) Členy ústřední znalecké komise a územní
znalecké komise (dále jen „komise“) jsou

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut určený
1. Ministerstvem zdravotnictví, pokud jde

o ústřední znaleckou komisi,
2. krajským úřadem, pokud jde o územní znalec-

kou komisi,
b) podle povahy projednávaného případu

1. nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobi-
lostí v oborech3), kterých se případ týká, popří-
padě další lékaři se specializovanou způsobilostí
z oborů příbuzných,

2. nejméně 2 zubní lékaři nebo nejméně 2 zubní
lékaři se specializovanou způsobilostí v obo-
rech, kterých se případ týká, nebo

3. nejméně 2 farmaceuti nebo nejméně 2 farma-
ceuti se specializovanou způsobilostí v oborech,
kterých se případ týká,

c) lékař se specializovanou způsobilostí v oborech
soudního lékařství nebo patologie, jde-li o šetření
okolností úmrtí v souvislosti s poskytnutou zdra-
votní péčí,

d) zástupce navržený příslušnou profesní organizací
zřízenou zákonem4).

(3) Vyžaduje-li to povaha případu, je dalším čle-
nem komise zdravotnický pracovník způsobilý k vý-
konu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
po získání odborné nebo specializované způsobilosti5)
v oboru, kterého se případ týká.

(4) Komise k jednání přizve
a) právníka s praxí v oblasti zdravotnictví, a je-li to

třeba, i jiného odborného pracovníka5),

b) odborníka pro technická zařízení, jestliže při vý-
konu zdravotní péče bylo použito technické zaří-
zení a je-li podezření, že je příčinná souvislost
mezi případem a použitím technického zařízení.

3) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a far-
maceuta, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povo-
lání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdra-
votní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Jednání komise je neveřejné. Pokud je to
třeba k posouzení projednávaného případu, komise
může přizvat k podání informace

a) osobu, která podala návrh na posouzení případu;
jestliže tato osoba požádá o možnost podat infor-
maci, komise ji přizve vždy,

b) zdravotnického pracovníka,
1. proti kterému návrh na posouzení případu smě-
řuje nebo který poskytl zdravotní péči, o níž je
v návrhu vyslovena pochybnost,

2. který je vedoucím zaměstnancem zdravotnic-
kého zařízení, v němž k případu došlo.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

3. V § 3 odst. 6 se slova „písm. a) a b)“ zrušují.

4. V § 4 odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod
čarou č. 8a znějí:

„(1) Činnost komise a její jednání řídí předseda,
kterým je u ústřední znalecké komise lékař, zubní lékař
nebo farmaceut uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1,
a u územní znalecké komise lékař, zubní lékař nebo
farmaceut uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2. Před-
seda komise určí z členů komise odborného zpravo-
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daje, který vypracuje zpravodajský posudek. Zpravo-
dajský posudek obsahuje souhrn podstatných údajů ze
zdravotnické dokumentace, popis poskytnuté zdra-
votní péče a závěr, zda v projednávaném případu byl
při poskytování zdravotní péče dodržen správný po-
stup. Jestliže správný postup nebyl dodržen, jsou sou-
částí popisu poskytnuté zdravotní péče údaje o nespráv-
ném postupu. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poško-
zení zdraví s následkem smrti, vyjádří se odborný zpra-
vodaj k tomu, zda mezi nedodržením správného
postupu a újmou na zdraví, popřípadě smrtí je příčinná
souvislost.

(2) Komise projedná případ za účasti nejméně
nadpoloviční většiny jejích členů, přičemž jeden z nich
musí být vždy zdravotnický pracovník podle § 3
odst. 2 písm. b), a dále za účasti přizvaných osob uve-
dených v § 3 odst. 4. Nemůže-li se některý člen komise
jednání zúčastnit, vychází se ze závěru jeho písemného
vyjádření podle odstavce 5.

(3) Předseda komise si vždy vyžádá písemné vy-
jádření zdravotnického zařízení, v němž k posuzova-
nému případu došlo. Je-li to k objasnění projednáva-
ného případu potřebné, požádá o písemné vyjádření
také toho, z jehož podnětu byla komise ustavena, nebo
toho, jehož se tento případ týká.

(4) Podkladem pro činnost komise jsou především
údaje ze zdravotnické dokumentace8a) týkající se pří-
padu a písemná vyjádření včetně návrhu na posouzení
případu.

(5) Členové komise se předem seznámí s přípa-
dem, posoudí předložené údaje a podklady. Každý člen
komise nejpozději v den jednání předloží předsedovi
komise písemné vyjádření, v němž učiní na základě
současných poznatků lékařské vědy závěr, zda v pro-
jednávaném případu byl při výkonu zdravotní péče do-
držen správný postup. Došlo-li k újmě na zdraví nebo
k poškození zdraví s následkem smrti, vyjádří se čle-
nové komise k tomu, zda mezi nedodržením správného
postupu a újmou na zdraví, popřípadě smrtí je příčinná
souvislost.

8a) § 67b odst. 10 písm. h) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zá-
kona č. 260/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

5. V § 4 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6
a 7, které znějí:

„(6) Komise na jednání učiní na základě shodného
vyjádření většiny všech členů závěr o tom, zda v pro-
jednávaném případu byl nebo nebyl při výkonu zdra-
votní péče dodržen správný postup. Došlo-li k újmě na
zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti,
učiní komise závěr, zda je nebo není dána příčinná sou-
vislost mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví
nebo poškozením zdraví s následkem smrti.

(7) Pokud není možné na základě předložených
podkladů a informací zjištěných komisí učinit závěr
podle odstavce 6, jednání komise se odročí, a to do
doby obdržení dalších potřebných podkladů a infor-
mací a seznámení se s nimi.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8
a 9.

6. V § 4 odst. 8 v úvodní části ustanovení se slova
„O jednání komise“ nahrazují slovy „Na základě pro-
jednání případu komisí“.

7. V § 4 odst. 8 písm. b) bodu 1 se slova „zdra-
votnických služeb“ nahrazují slovy „zdravotní péče“.

8. V § 4 odst. 9 se slovo „a“ nahrazuje slovy
„ , který předá“.

9. V § 5 odst. 1 se slova „(§ 4 odst. 6)“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže byla pro posouzení případu ustavena ko-
mise podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, posuzování se dokončí podle vyhlášky č. 221/
/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministryně:

Jurásková v. r.
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427

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem
financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona
č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví se-

znam katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, se mění
takto:

1. V příloze „Seznam katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ v níže uvedených položkách katastrálních
území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:
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2. V příloze „Seznam katastrálních území s přiřa-
zenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ se slovo „Kobylá“ nahrazuje slovy „Kobylá
nad Vidnavkou“, slovo „Lažíšťka“ se nahrazuje slovem
„Lažišťka“, slova „Podskalí II“ se nahrazují slovem
„Podskalí“, slovo „Temelinec“ se nahrazuje slovem

„Temelínec“ a slova „Vysoká u Kosovy Hory II“ se
nahrazují slovy „Vysoká u Kosovy Hory“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
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