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270. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů
271. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997
Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
272. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
273. V y h l á š k a o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů
bankami a pobočkami zahraničních bank
274. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Sbírka zákonů č. 269 / 2014

Strana 3194

Částka 111

269
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2014
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000
Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky k provádění
společné organizace trhu s konopím pěstovaným na
vlákno.
§2

(2) Fond osvědčení pro dovoz konopí ze třetích
zemí podle předpisu Evropské unie2) vydá, splňuje-li
žadatel podmínky stanovené předpisem Evropské
unie2) a tímto nařízením.
(3) Osvědčení pro dovoz konopí ze třetích
zemí platí ode dne jeho vydání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
bylo osvědčení vydáno.
(4) K žádosti o vydání osvědčení pro dovoz
surového konopí ze třetích zemí3) připojí žadatel doklad o tom, že se jedná o odrůdu konopí, u níž obsah
tetrahydrokannabinolu nepřevyšuje povolené množství4).
(5) K žádosti o vydání osvědčení pro dovoz semen odrůd konopí ze třetích zemí určených k výsevu5) připojí žadatel doklad o tom, že se jedná o odrůdu konopí, u níž obsah tetrahydrokannabinolu nepřevyšuje povolené množství4).

Osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí
(1) Žádost o vydání osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí podává žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na
formuláři stanoveném předpisem Evropské unie1).

§3
Dovoz semen konopí,
která nejsou určena k výsevu, ze třetích zemí
(1) Osvědčení pro dovoz semen konopí, která

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/
/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu
dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, v platném znění.

2

) Čl. 189 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

3

) Čl. 189 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

4

) Čl. 32 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

5

) Čl. 189 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
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nejsou určena k výsevu6), ze třetích zemí, lze v souladu s předpisem Evropské unie7) vydat pouze
schválenému dovozci semen konopí, která nejsou
určena k výsevu.
(2) Součástí žádosti o vydání osvědčení podle
odstavce 1 je písemný závazek schváleného dovozce
podle předpisu Evropské unie8) (dále jen „prohlášení
o závazku“). Prohlášení o závazku se podává na formuláři vydaném Fondem podle předpisu Evropské
unie8).
(3) Schválený dovozce doručí Fondu nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty stanovené
předpisem Evropské unie8) nebo stanovené podle
odstavce 4 potvrzení vystavené jím samotným, pokud podrobil dovezená semena konopí, která nejsou
určena k výsevu, jedné z operací stanovených předpisem Evropské unie8), nebo potvrzení vystavené jiným hospodářským subjektem, který podrobil semena konopí, která nejsou určena k výsevu, některé
z operací stanovených předpisem Evropské unie8).
Potvrzení se podává na formuláři vydaném Fondem
podle předpisu Evropské unie9).
(4) Odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty10) k podrobení semen konopí, která nejsou určena
k výsevu, některé z operací stanovených předpisem
Evropské unie8) podává schválený dovozce nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty stanovené předpisem Evropské unie8). Fond může prodloužit lhůtu
k provedení operací o jedno nebo dvě šestiměsíční
období.
(5) Schválený dovozce semen konopí neurčených k výsevu oznamuje Fondu všechny změny
a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly
poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí podle
§ 3 a 4 do 30 dnů ode dne jejich vzniku.
§4
Schválení dovozce semen konopí,
která nejsou určena k výsevu
(1) Žádost o schválení dovozce semen konopí,
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která nejsou určena k výsevu, může podat pouze
podnikající fyzická osoba nebo obchodní korporace,
a to na formuláři vydaném Fondem. Žádost obsahuje
jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo žadatele, popřípadě jeho trvalý pobyt, jeho identifikační
číslo osoby a další údaje uvedené v odstavci 2.
(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být
závazek dovozce, že povede
a) oddělené záznamy o množství nakoupeného
dovezeného semene konopí ze třetích zemí
(skladová, účetní evidence),
b) oddělené záznamy o zpracovaném množství semene konopí dovezeného podle § 3, včetně záznamu o množství a typu výrobku,
c) záznamy o ztrátách vzniklých zpracováním,
případně zničeného množství semene konopí
a důvodů jeho zničení a
d) záznamy o množství semene konopí, která nejsou určena k výsevu, prodaného dalším hospodářským subjektům, včetně přijetí opatření, aby
tyto hospodářské subjekty splňovaly podmínky
podle písmen a) až c).
(3) Pokud žádost dovozce semen konopí, která
nejsou určena k výsevu, nevykazuje žádné nedostatky, Fond ji schválí.
(4) Fond vede evidenci jím schválených dovozců semen konopí, která nejsou určena k výsevu.
§5
Opatření při zjištění nesrovnalostí
(1) Fond dovozci schválenému podle § 4 schválení odejme, pokud zjistí, že
a) nedoručil Fondu potvrzení podle § 3 odst. 3 ve
lhůtě uvedené v § 3 odst. 3,
b) údaje uvedené v potvrzení podle § 3 odst. 3 nejsou pravdivé,
c) nedodržuje prohlášení o závazku k žádosti o vydání osvědčení podle § 3 odst. 2, nebo

6

) Čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

7

) Čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

8

) Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

9

) Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

10

) Čl. 17 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
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d) nedodržuje závazky uvedené v žádosti o schválení, k jejichž plnění se zavázal.
(2) Nedoručí-li schválený dovozce Fondu žádost o vydání osvědčení podle § 3 do 24 měsíců od
vydání rozhodnutí o schválení nebo od vydání posledního osvědčení, Fond schválenému dovozci
schválení odejme.

Částka 111

tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti
s nimi související se posuzují podle nařízení vlády
č. 248/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.
§7
Zrušovací ustanovení

(3) Dovozce semen konopí, která nejsou určena
k výsevu, může znovu podat žádost o schválení nejdříve po uplynutí 1 kalendářního roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo schválení
podle odstavce 1 odejmuto.

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých
opatřeních k provádění společné organizace trhu se
lnem a konopím pěstovanými na vlákno, se zrušuje.

§6

Účinnost

Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti

§8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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270
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102
odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/
/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/
/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/
/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 85j
odst. 6, § 85m odst. 4, § 85r odst. 3, § 85x odst. 7,
§ 85y odst. 3 a § 85z odst. 6 zákona o civilním letectví:
Čl. I

žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné
přípravy, a obsah a formu teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací
schopnosti psů, a dále upravuje vzor dokladu o spolehlivosti a vzor dokladu o absolvování odborné přípravy.
§2
Vzor dokladu o spolehlivosti
(K § 85j odst. 6 zákona)

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního
letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou
se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Vzor dokladu o spolehlivosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

1. Část první včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 1 a 2 zní:

Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště jsou uvedeny v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§3
Obsahové náležitosti a struktura
bezpečnostního programu letiště
(K § 85m odst. 4 zákona)

„Č Á S T P R V N Í
VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO
LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY
§1
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) obsahové náležitosti a strukturu bezpečnostního programu letiště
a bezpečnostního programu poskytovatele letových
provozních služeb, obsah a formu zkoušky, při níž
se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti

§4
Obsahové náležitosti a struktura
bezpečnostního programu poskytovatele
letových provozních služeb
(K § 85r odst. 3 zákona)
Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
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§5

§7

Obsah a forma zkoušky, při níž se prokazují
odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele
o vydání povolení k uskutečňování
odborné přípravy

Obsah a forma teoretické zkoušky a praktického
testu, při nichž se prokazují odborné znalosti
a praktické dovednosti garanta výcviku
a prostředky zajišťující dosažení dostatečné
odhalovací schopnosti psů

(K § 85x odst. 7 zákona)
(1) Odborné znalosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují
teoretickou zkouškou formou písemného testu.
Praktické dovednosti žadatele o vydání povolení
k uskutečňování odborné přípravy se prokazují formou prezentace.
(2) Písemný test musí
a) sestávat z minimálně 20 a maximálně 60 otázek
v závislosti na rozsahu odborné přípravy a typech odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ochranu civilního letectví před protiprávními
činy2), které chce žadatel uskutečňovat,

(K § 85z odst. 6 zákona)
(1) Odborné znalosti garanta výcviku se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu
a ústního pohovoru. Praktické dovednosti garanta
výcviku se prokazují formou přezkušování garanta
výcviku s pomocí psa v reálném prostředí za využití
testovacích předmětů představujících výbušné materiály v rozsahu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2).
(2) Písemný test musí sestávat z minimálně
60 otázek. Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných
znalostí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

b) zahrnovat všechny body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu civilního
letectví před protiprávními činy2),

(3) Přezkušování garanta výcviku s pomocí psa
v reálném prostředí musí obsahovat

c) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat.

b) přezkoušení psa zahrnující ovladatelnost, obratnost a reakce psa na prostředí,

(3) Prezentace spočívá v ústním vysvětlení
účastníkem vylosovaného tématu. Okruh témat, ze
kterých si účastník losuje, musí
a) být shodný s jednotlivými body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy2),
b) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy2), které chce žadatel uskutečňovat.
§6
Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy
(K § 85y odst. 3 zákona)
Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy
je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

a) přezkoušení s pomocí psa, jehož je garant výcviku vůdcem,

c) ověření znalosti zakládání vzorků výbušnin,
d) praktický test schopností psa určeného k odhalování výbušnin podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu
civilního letectví před protiprávními činy2).
(4) Jako prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů musí být využity
vzorky výbušin nebo inertní výcvikové pomůcky.
1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/
/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech
v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními
činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném
znění.
Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března
2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném
znění.

2

) Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března
2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném
znění.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.
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2. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2006 Sb.
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3. Přílohy č. 6, 7 a 8 se zrušují.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2015.

Ministr:
Ing. Prachař v. r.
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271
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102
odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/
/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/
/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/
/2014 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova „Evropské unie17)“
vkládají slova „zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20)“.
Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/
/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES)
č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu
a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/
/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/
/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod
a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/
/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna
2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování
průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 216/2008.“.

2. § 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).
3. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „ , provozování a osvědčování jejich způsobilosti“ nahrazují
slovy „a provozní způsobilosti“.
4. V § 1 odst. 1 písm. i) se slova „§ 55b“ nahrazují slovy „§ 55c“.
5. V § 1 odst. 1 písm. j) se slova „podmínkách
vydání licence, osvědčení leteckého dopravce“ nahrazují slovy „náležitostech žádosti a dokladech,
které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence
k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení
leteckého provozovatele“.
6. V § 1 odst. 1 písm. l) se slova „vzorech průkazů kontrolních pracovníků při výkonu státního
dozoru a“ zrušují.
7. V § 1 odst. 1 písm. m) se slova „a výši poplatků za některé úkony prováděné Úřadem“ zrušují.
8. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) údajích předávaných za účelem statistického
zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích
o počtu odbavených cestujících předávaných
poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště.“.
9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „osvědčení“
nahrazuje slovem „rozhodnutí“.
10. V § 6 písm. e) se slova „osvědčení“ nahrazují slovy „rozhodnutí“.
11. V § 6 písm. j) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.
12. V § 6a se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.
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13. V nadpisu § 8b se slova „(k § 17b odst. 5)“
nahrazují slovy „(k § 17b odst. 6)“.
14. § 8d až 8n se včetně nadpisů zrušují.
15. V § 9a písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
16. § 10 se zrušuje.
17. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití
území mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha
vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo
v územním rozhodnutí o využití území ke vzletům
a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům
a přistáním“) může být využita“.
18. V § 13 odst. 2 se slova „Plochy vymezené
v územně plánovací dokumentaci nebo v územním
rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „Plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.
19. V § 13 odst. 3 se slova „plochy vymezené
v územně plánovací dokumentaci nebo v územním
rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.
20. V § 13 odst. 4 se slova „v územně plánovací
dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití
území“ nahrazují slovy „ke vzletům a přistáním“.
21. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou
„Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve
dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy6) a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a přistáním k tomuto
účelu souhlas provozovatel této plochy.“.
22. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami
vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo
v územním rozhodnutí o využití území určenými ke
vzletům a přistáním letadel, mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být
využita“.
23. V § 14 odst. 2 se slova „Plochy, které nejsou
letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“
nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.
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24. V § 14 odst. 3 se slova „plochy, které nejsou
letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“
nahrazují slovy „plochu, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.
25. V § 14 odst. 4 se slova „v územně plánovací
dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití
území určenou“ a slovo „letadel“ zrušují.
26. § 14b se zrušuje.
27. V nadpisu nad § 15 se slova „(K § 44
odst. 6)“ nahrazují slovy „(k § 44 odst. 7)“.
28. V § 15 odst. 4 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“ a slova „§ 44 odst. 4
písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „§ 44 odst. 5
písm. a) a b)“.
29. V § 16 odst. 1 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“.
30. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „§ 44 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 44 odst. 5“.
31. V § 16a odstavec 8 zní:
„(8) Služba tvorby letových postupů je určena
k tvorbě, ověřování a aktualizaci postupů pro lety
podle přístrojů. Postupy pro lety podle přístrojů zahrnují:
a) přiblížení podle přístrojů,
b) standardní přístrojový přílet,
c) standardní přístrojový odlet,
d) traťový let.“.
32. V § 16g odstavec 2 zní:
„(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se
skládá z
a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat
překážky a která obsahuje digitální soubory dat
zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech bodech
definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a
b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje
digitální soubory dat popisující každý pevný
a mobilní objekt nebo jejich část,
1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše
určené pro pozemní pohyby letadel,
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2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do
plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo

42. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „Žádost“ vkládá slovo „tuzemský“.

3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy
určené k ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.“.

43. V § 18 odst. 2 písm. a) se slovo „protizákonnými“ nahrazuje slovem „protiprávními“.

33. V § 16g se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

44. § 18a a 19 se včetně nadpisů a poznámky
pod čarou č. 11d zrušují.
45. V nadpisu § 25 se slova „k § 82 odst. 7“
nahrazují slovy „k § 82 odst. 6“.

„(3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 14
k této vyhlášce.“.

46. V nadpisu § 29b se slova „k § 91a odst. 12“
nahrazují slovy „k § 91a odst. 11“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

47. § 30 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 13 zrušuje.

34. § 16i včetně nadpisu zní:
„§ 16i
Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje,
které jsou v hlášení obsaženy
(k § 55d odst. 5 zákona)
Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje,
které jsou v hlášení obsaženy, stanoví příloha č. 7
k této vyhlášce.“.
35. § 16j se včetně nadpisu zrušuje.
36. V nadpisu § 16k se slova „(k § 55a odst. 3)“
nahrazují slovy „(k § 55a odst. 6)“.
37. § 16l včetně nadpisu zní:
„§ 16l
Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby
podle § 55c zákona
(k § 55c odst. 5 zákona)
Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby
podle § 55c zákona je stanoven v příloze č. 16 k této
vyhlášce.“.
38. § 16m se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 11b zrušuje.
39. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
40. V nadpisu § 18 se slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „provozovatele“.
41. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „podává“ a za slovo „žádosti“ vkládá slovo
„tuzemský“.

48. V nadpisu § 31 se slova „k § 98 odst. 3“
nahrazují slovy „k § 98 odst. 2“.
49. V § 31 odst. 4 a 5 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
50. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 31a
Údaje předávané za účelem statistického zjišťování
(k § 98a odst. 3 zákona)
Seznam údajů předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, seznam údajů
o odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich
strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce.“.
51. Přílohy č. 2, 6 a 11 až 13 se zrušují.
52. V příloze č. 7 nadpis zní:
„Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje,
které jsou v hlášení obsaženy
(k § 55d odst. 5 zákona)“.
53. V příloze č. 7 nadpis části I. zní:
„Události podléhající hlášení v souvislosti
s provozem, údržbou, opravami
a výrobou letadel“.
54. V příloze č. 7 nadpis části II. zní:
„Události podléhající hlášení v souvislosti
s poskytováním letových navigačních služeb“.
55. V příloze č. 8 nadpis zní:
„Průkaz inspektora Ústavu pro odborné
zjišťování příčin leteckých nehod
(k § 55a odst. 6 zákona)“.
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56. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
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57. Příloha č. 15 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
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58. V příloze č. 16 nadpis zní:
„Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby
podle § 55c zákona
(k § 55c odst. 5 zákona)“.
59. Za přílohu č. 17 se doplňuje příloha č. 18,
která včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
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60. Poznámka pod čarou č. 3a zní:
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62. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/
/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech
v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury
pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady
91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice
2004/36/ES.“.

61. Poznámka pod čarou č. 11c zní:
„11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/
/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro
provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).“.

„17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu
na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze
dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích
Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze
dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2015.

Ministr:
Ing. Prachař v. r.
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272
VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.:

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 329/2013 Sb., se číslo „650“ nahrazuje číslem „350“.

Čl. I

Čl. II

V § 6a odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Chládek v. r.

Sbírka zákonů č. 273 / 2014
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273
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2014
o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky
– Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty
a způsob sestavování a předkládání informací bankami a pobočkami zahraničních bank pro potřeby
informační databáze vedené Českou národní bankou
podle § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů.
§2
Informace o klientech a pohledávkách
(1) Banka a pobočka zahraniční banky (dále jen
„vykazující osoba“) sestavuje informace
a) o osobách, které nejsou bankami ani centrálními
bankami, za kterými má pohledávku v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, a
b) o rozvahových a podrozvahových pohledávkách za osobami podle písmene a) v korunách
českých i v cizí měně.
(2) Vykazující osoba sestavuje informace podle
odstavce 1 k poslednímu dni kalendářního měsíce.
Informace podle odstavce 1 písm. a) předkládá vykazující osoba průběžně a informace podle odstavce 1 písm. b) do 18 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se informace o osobách a pohledávkách vztahují.
(3) Obsah informací podle odstavce 1 je uveden
v příloze k této vyhlášce.
(4) Údaje v cizích měnách se uvedou v české
měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu
vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro
den sestavení datového vstupu, nestanoví-li jiný
právní předpis upravující účetnictví jinak.

§3
Způsob předkládání informací
(1) Vykazující osoba předkládá České národní
bance informace podle § 2 v elektronické podobě
prostřednictvím informačního systému České národní banky ve struktuře a formě odpovídající
metodické a uživatelské dokumentaci dostupné na
internetových stránkách České národní banky.
(2) Informace podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem.
(3) K zajištění komunikace podle odstavce 1
sdělí vykazující osoba České národní bance kontaktní údaje osob
a) pověřených správou přístupových práv uživatelů vykazující osoby k datové komunikaci
s Českou národní bankou (administrátor) a
b) zajišťujících věcnou a technickou komunikaci
s Českou národní bankou.
(4) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách
údajů uvedených v odstavci 3.

§4
Opravy chyb v informacích
(1) Je-li po předložení informací podle § 2 České národní bance zjištěna chyba nebo došlo ke
změně v dříve předložených informacích, předloží
vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené informace způsobem uvedeným v § 3 odst. 1 a 2.
(2) Zjistí-li osoba podle § 2 odst. 1 písm. a)
na základě výpisu poskytovaného Českou národní
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bankou1) chybu v předložených informacích, uplatní
ji u vykazující osoby, která v důvodném případě
předloží opravené informace České národní bance
bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným
v § 3 odst. 1 a 2.

§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

1
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274
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 19. listopadu 2014
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 zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2015
aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), zavedené sdělením Českého statistického
úřadu č. 427/2005 Sb. ze dne 13. října 2005, ve znění pozdějších předpisů, (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 podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2015 vydává definiční manuál, verze 012 (formát pdf), program pro
automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 012 a závazné
metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 012. Pro klasifikaci IR-DRG
pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2013 je v platnosti definiční manuál, verze 010.2013 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper),
česká verze 010.2013 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG,
verze 010.2013. 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 Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Závazné metodické materiály
a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.

Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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