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VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci
přídatných látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000
Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.
a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků
na čistotu a identifikaci přídatných látek, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, kte-
rou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sla-
didel pro použití v potravinách.

Směrnice Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kterou
se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských
přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla.
Směrnice Komise 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008,
kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se
barviv pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2009/10/ES ze dne 13. února 2009, kterou
se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví
specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných
látek jiných než barviva a náhradní sladidla.
Směrnice Komise 2010/37/EU ze dne 17. června 2010, kte-
rou se mění směrnice Komise 2008/60/ES, kterou se stanoví
specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro pou-
žití v potravinách.“.

2. V příloze č. 2 se za položku E 959 NEO-
HESPERIDINDIHYDROCHALKON vkládá nová
položka E 961 NEOTAM, která zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.
a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k prove-
dení § 8 odst. 2, § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 23 odst. 3
a § 24 odst. 1 písm. d) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických poža-
davcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky
č. 148/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 a 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 1 a 2 znějí:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na
umístění, prostorové podmínky a funkční členění sta-
veb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování,
osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování od-
padů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavo-
vacích akcí. V příloze č. 1 k této vyhlášce se dále stanoví
podmínky pro podávání a použití některých potravin
a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 k této vyhlášce náplň
kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí
a škol v přírodě, v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor
posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na
zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 k této
vyhlášce minimální rozsah vybavení lékárničky pro zo-
tavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.

§ 2

Umístění

Zotavovací akce se umísťují mimo území, kde lze
předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity1)
nebo překročení hygienického limitu hluku pro chrá-
něný venkovní prostor2). K pozemku, na kterém je
umístěna zotavovací akce, musí vést přístupová cesta.

1) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních
zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

2) § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb.
Vyhláška č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibrací.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky
pod čarou č. 4 zrušuje.

3. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(2) Prostory ve stavbách3) musí být suché, s při-
rozeným větráním a osvětlením; plocha na jedno uby-
tované dítě musí být nejméně 2,5 m2. Ve stavbách i sta-
nech musí počet ubytovaných dětí odpovídat podmínce
zachování prostoru pro uložení osobních věcí a mož-
nosti pohybu mezi jednotlivými lůžky.

3) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3
až 7.

4. V § 3 se odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 5 a 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4
až 6.

5. V § 3 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Na zotavovacích akcích musí být vytvořeny
podmínky pro osobní hygienu. V umývárně musí být
na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem
nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody
mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna
sprchová růžice. Sprchy užívají děti odděleně podle
pohlaví a musí být zajištěna intimita. Na všech zotavo-
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vacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo
osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

(5) Záchody se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí.
Záchody užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být
zajištěna intimita. V blízkosti záchodů musí být mož-
nost mytí rukou v tekoucí vodě.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

6. V § 3 odst. 6 se na konci textu věty druhé do-
plňují slova „s možností mytí rukou v tekoucí vodě“.

7. V § 3 odst. 6 se věty pátá a šestá nahrazují vě-
tami „Jde-li o zotavovací akce pořádané ve stanech, lze
ošetřovnu a izolaci umístit ve vyčleněných stanech.
Léky a zdravotnická dokumentace musí být zajištěny
tak, aby k nim neměly přístup děti ani jiné nepovolané
osoby.“.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně po-
známky pod čarou č. 4 zní:

„(7) Ve stavbách, kde se pořádají zimní zotavovací
akce, musí být zajištěny mikroklimatické podmínky4)
odpovídající požadavkům na pobytové místnosti, teplá
voda pro osobní hygienu a dále prostory pro sušení
oděvů a obuvi a ukládání sportovních potřeb.

4) Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.“.

9. § 4 a 5 včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 5 znějí:

„§ 4

Ubytování, vybavení a úklid

(1) Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle
pohlaví s výjimkou případů, kdy se společným ubyto-
váním vysloví souhlas zákonný zástupce dítěte. Osoby
činné při zotavovací akci jako dozor se ubytují oddě-
leně v blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezpro-
střední blízkosti ošetřovny s izolací.

(2) Patrová lůžka lze použít pro děti od 7 let věku.
Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené
zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod
matrací.

(3) Výměna ložního prádla musí být provedena
vždy před použitím lůžka jiným dítětem, dále po zne-
čištění a po odchodu dítěte z důvodu nemoci. Manipu-
lace s ložním prádlem při výskytu infekčního onemoc-
nění může provádět pouze zdravotník. Při použití lů-

žek s opakovaně užívanou matrací nebo slamníkem
musí být lůžko vybaveno vyměnitelným povlakem
nebo čistou textilií pokrývající celou plochu lůžka. Čis-
té ložní prádlo musí být skladováno tak, aby nedošlo
k jeho znečištění. Použité ložní prádlo, které musí být
uloženo vždy odděleně od čistého, musí být sklado-
váno v ochranných úložných nebo transportních
obalech.

(4) Před zahájením zotavovací akce, mezi jejími
jednotlivými běhy a po ukončení zotavovací akce musí
být proveden úklid a úprava všech prostor sloužících
zotavovací akci.

(5) V průběhu zotavovací akce musí být prováděn
denní úklid všech prostor sloužících zotavovací akci.
Denního úklidu se mohou účastnit i děti pod vedením
osob činných při zotavovací akci. Děti však nesmějí
provádět úklid záchodů.

§ 5

Zásobování vodou

(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena pitnou
vodou splňující hygienické požadavky podle právního
předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu5) tak,
aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí
nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hy-
gieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky
závažné a k provozu ošetřovny a izolace.

(2) K případnému donášení nebo dovozu pitné
vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby
zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pit-
nou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené ná-
doby s donášenou nebo dováženou pitnou vodou musí
být ukládány na chladném a stinném místě.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/
/2003 Sb.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické po-
žadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kon-
troly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

10. Nadpis § 6 zní: „Odstraňování odpadů a na-
kládání s odpadními vodami“.

11. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slovo „nádob“
vkládají slova „ , které lze snadno čistit a dezinfikovat,“
a věta poslední se nahrazuje větou „Odpady se skladují
mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami.“.
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12. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6
a 7 zní:

„§ 7

Stravování

(1) Prostory pro stravování, s výjimkou ohniště,
musí být vždy zastřešené a zabezpečené před nepřízni-
vými zevními vlivy; musí zahrnovat alespoň prostory
pro přípravu pokrmů, konzumaci pokrmů, mytí ná-
dobí a skladování potravin. V prostoru přípravy po-
krmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných
čistých a nečistých činností nebo postupů a úkonů,
které se mohou vzájemně negativně ovlivňovat.

(2) Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být
z materiálu vhodného pro styk s potravinami6). Pra-
covní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu
vhodného pro styk s potravinami, musí být označeny
a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpraco-
vání a distribuce byly potraviny nebo pokrmy chrá-
něny před kontaminací, která by mohla způsobit, že
by potraviny nebo pokrmy byly zdravotně závadné.

(3) Zařízení, pracovní plochy, nástroje a nádobí
musí být důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, dezin-
fikovány. Čištění se musí provádět tak často, aby se
vyloučilo riziko kontaminace potravin nebo pokrmů.
Musí být zajištěny odpovídající podmínky pro mytí
potravin, nádobí a rukou osob vykonávajících činnosti
epidemiologicky závažné. Mytí kuchyňského a jídel-
ního nádobí musí být odděleno.

(4) Potraviny musí být skladovány za podmínek
stanovených výrobcem nebo zvláštním právním před-
pisem7). Skladované potraviny nebo pokrmy se nesmějí
ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňo-
vány zevními vlivy. Během zotavovací akce nesmí být
podávány ani k přípravě pokrmů používány potraviny
stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce; v příloze jsou
dále stanoveny podmínky, za kterých lze některé po-
traviny podávat nebo používat.

(5) Denně musí být pro děti na zotavovací akci
zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře.
Při výdeji stravy lze sloučit výdej snídaně s přesnídáv-
kou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být

teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé.
Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fy-
zické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí
zdravotník.

(6) Nápoje musí být pro účastníky zotavovací
akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých
nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají
přímo z originálních balení.

(7) Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen
před jejím tepelným zpracováním a při pomocných
pracích. Na zotavovací akci do 50 účastníků se mohou
děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li
pod dozorem osoby činné při stravování. Zdravotní
stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být
posouzen zdravotníkem.

(8) I pokud je stravování zajištěno prostřednic-
tvím provozoven stravovacích služeb, musí být zajiště-
no splnění požadavků upravených v odstavcích 4, 5 a 6.

6) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

13. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „s výjimkou
noci, kdy se pořádá noční hra“ nahrazují slovy „pro
děti do 10 let včetně a 8 hodin pro děti starší“.

14. V § 8 odst. 2 větě třetí se slova „V putovních
táborech“ nahrazují slovy „Na putovní zotavovací
akci“ a poslední věta se zrušuje.

15. V § 8 odst. 4 větě první se slova „v přírodě“
zrušují.

16. V § 8 odstavec 5 zní:

„(5) Při zimních zotavovacích akcích nesmí vý-
cvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout
6 hodin denně.“.

17. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů

1. Na zotavovacích akcích nelze podávat ani používat potraviny nebo pokrmy, které mohou být zdravotně
závadné.

2. Technologie výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu musí být v souladu se správnou výrobní praxí.

3. Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního právního předpisu7),
musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) nebo ihned
vydány ke konzumaci.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zotavovací akce, které byly zajištěny a započaty
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí
podle vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických poža-
davcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí,

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 – 2021, 3,85 %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v sou-
ladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopi-
sech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České re-
publiky, 2010 – 2021, 3,85 %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Minister-
stvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2010 – 2021,
3,85 %
Zkrácený název: ČR, 3,85 %, 21
Pořadové číslo emise: 61.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 29. listopadu 2010
Datum splatnosti: 29. září 2021
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou saz-
bou 3,85 % p.a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních před-
pisů České republiky

ISIN: CZ0001002851
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702394
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702402
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702410
Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000702428
Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000702436
Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000702444
Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000702451
Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000702469
Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000702477
Kupon č. 10 odtržený, ISIN: CZ0000702485
Kupon č. 11 odtržený, ISIN: CZ0000702493
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000702386

2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona
o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zá-
konů, které vydání státních dluhopisů umožňují.

3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány
v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede
Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické

osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České
republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a spla-
cené jmenovité hodnoty do zahraničí budou pro-
váděny dle právních předpisů České republiky.

5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k ob-
chodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů
Praha, a. s.

6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu
předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu
z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující
po rozhodném dnu a je stanoveno na 30. srpna.
Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je
vlastníkem dluhopisu 29. srpna počínaje ro-
kem 2011. Úrokový výnos za první výnosové
období od data vydání do 29. září 2011 obdrží
investor, který je vlastníkem dluhopisu 29. srpna
2011.

7. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou saz-
bou ve výši 3,85 % p.a. Úrokové výnosy jsou
vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 29. září
počínaje rokem 2011. Připadne-li den výplaty vý-
nosu na den, který není pracovním dnem, bude
výplata provedena první následující pracovní den
bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

8. Převoditelnost dluhopisů v Centrálním depozitáři
cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů
na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy
bude docházet k převodům cenných papírů na
účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů,
je 29. srpen 2021.

9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jed-
noho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech
(BCK – standard 30E/360). Poměrná část úroko-
vého výnosu je do ceny dluhopisu započítávána
od data emise.

10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých čás-
tech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude pro-
veden formou americké aukce pořádané Českou
národní bankou pro skupinu přímých účastníků
dne 24. listopadu 2010. Další investoři se mohou
aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účast-
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níků. Oznámení o aukci a seznam přímých účast-
níků budou předem zveřejněny. Primární prodej
dalších tranší bude prováděn za stejných podmí-
nek. Emisní lhůta končí dnem 29. srpna 2021.

11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými
účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší
nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování
objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne
uspokojený objem objednávek objem dluhopisů,
který emitent prodává, jsou objednávky s touto na-
bízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluho-
pisy jsou prodávány za nabízené ceny.

12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je
95 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány
v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11
zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude od-
povídat vývoji a struktuře financování schodku
státního rozpočtu. Objem emise může být zvýšen
maximálně na 120 000 000 000 Kč.

13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor's je na úrovni A, společností
Moody's na úrovni A1, společností Fitch Ratings
na úrovni A+.

14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zá-
kona o dluhopisech je umožněno.

15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému
majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě
ke dni 29. září 2021. Od tohoto dne končí úročení
dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu
s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena

investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne
29. srpna 2021. Připadne-li den splátky jistiny na
den, který není pracovním dnem, bude výplata pro-
vedena první následující pracovní den bez nároku
na výnos za toto odsunutí platby.

16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluho-
pisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy
mohla být uplatněna poprvé.

17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí vý-
platu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jme-
novitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle
těchto emisních podmínek. Platebním místem je
Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů
jsou vypláceny bezhotovostním převodem, příp.
v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Pla-
tební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata
kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluho-
pisů budou publikována v Hospodářských novi-
nách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku,
běžně dostupném v České republice, a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 16. listopadu 2010

o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2010

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že dne 24. srpna 2010 vydalo výměr MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2010. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 10/2010 ze dne 25. srpna 2010
a nabyl účinnosti dne 1. září 2010.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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323

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 19. listopadu 2010

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

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 2011 aktualizaci
Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“).

Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny
vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické po-
dobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2011 vydává definiční manuál, verze 008.2011 (formát pdf), program pro
automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 008.2011 a závazné
metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 008.2011. Za vydání a distribuci
výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01
Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným
na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace
IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.

Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 19. listopadu 2010

o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

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 2011 aktualizaci TNM
klasifikace zhoubných novotvarů.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 je systém pro popis anatomického
rozsahu nemocí založený na určení tří složek:
T – rozsah primárního nádoru,
N – nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,
M – nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.
Přiřazením číslice k těmto třem složkám je udán rozsah zhoubného nádoru.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 nahrazuje dosavadní 6. vydání 2002
TNM klasifikace zhoubných novotvarů, česká verze 2004, platné od 1. ledna 2005.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 bude k dispozici jednak na pevné
adrese v nakladatelství BOMTON agency, s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 a jednak v elektro-
nickém obchodě na adrese http://mkn-10.inshop.cz/.

Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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