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395

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2
a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb.,
zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu,
ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/
/2009 Sb., vyhlášky č. 24/2012 Sb., vyhlášky č. 356/
/2015 Sb. a vyhlášky č. 403/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „rozsah, strukturu a termíny

údajů předkládaných“ nahrazují slovy „rozsah
a strukturu údajů a termíny jejich předkládání“,
slova „termíny sestavení“ se nahrazují slovem
„strukturu“ a na konci textu se doplňují slova
„a termíny jejich předkládání správci kapitol“.

2. V § 2 odst. 1 se slovo „kapitol1)“ nahrazuje
slovem „kapitol“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

3. V § 2 odst. 4 se slovo „účtu2)“ nahrazuje
slovem „účtu“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.
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5. V nadpise přílohy č. 3 se slova „Rozsah,
struktura a termíny údajů předkládaných“ nahra-
zují slovy „Rozsah a struktura údajů a termíny
jejich předkládání“.

6. V příloze č. 3 části první se slova „poskyt-
nutých půjček“ nahrazují slovy „státním fondem
půjčených peněžních prostředků“.

7. V příloze č. 3 části první se za slova „Minis-
terstva financí“ vkládají slova „výhradně v elektro-
nické podobě“.

8. V příloze č. 3 části první písm. a) se slovo
„dotací“ nahrazuje slovem „transferů“.

9. V příloze č. 3 části první písmeno d) zní:

„d) celkové hodnocení čerpání peněžních prostřed-
ků vynaložených v hodnoceném roce na spo-
lečné programy nebo projekty spolufinanco-
vané z rozpočtu Evropské unie a finančních me-
chanismů. V tomto smyslu podávají podrobnou
informaci o čerpání peněžních prostředků v čle-
nění na národní podíl spolufinancování (z pří-
slušného státního fondu či z jiných národních
zdrojů) a na podíl z rozpočtu Evropské unie
nebo finančního mechanismu, dále podle zdrojů
a nástrojů,“.

10. V příloze č. 3 části první se písmeno e) zru-
šuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

11. V příloze č. 3 části první písm. e) se věta
poslední zrušuje.

12. V příloze č. 3 části třetí se slova „Tabul-
ka č. 3 Výdaje státního fondu, které vyplývají z kon-
cesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabul-
ce č. 4“ a slova „Tabulka č. 4 Výdaje státního fondu
na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány
ze zdrojů Evropské unie“ zrušují.

13. V příloze č. 3 části třetí se tabulky č. 3 a 4
zrušují.

14. V nadpise přílohy č. 4 se slova „Rozsah,
struktura a termíny údajů předkládaných“ nahra-
zují slovy „Rozsah a struktura údajů a termíny
jejich předkládání“.

15. V příloze č. 4 části první se slova „účet18)
vypracovaný“ nahrazují slovy „účet vypracovaný
podle rozpočtových pravidel“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. prosince 2022

o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb,
stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 11. listopadu 2022 byl schválen Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními
lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 13
ze dne 18. listopadu 2022.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 5. prosince 2022

o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2023 aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) (dále jen
„klasifikace KZT“).

Český statistický úřad zavedl klasifikaci KZT sdělením č. 105/2018 Sb., o zavedení klasifikace Katego-
rizace zdravotnické techniky (KZT). Klasifikace KZT slouží k zařazování zdravotnické techniky používané
v České republice do parametricky definovaných skupin. Pro vytvořené skupiny zdravotnické techniky
je doporučena sada minimálních technických parametrů.

Klasifikace KZT je určena pro účely standardizovaných statistických zjišťování prováděných Minister-
stvem zdravotnictví ČR a dalšími orgány státní statistické služby, rozhodovacích procesů v oblasti nákupů
nákladné přístrojové techniky, jako reálný datový podklad umožňující posouzení zdravotnických techno-
logií z hlediska nákladů a přínosů, dohledu zdravotních pojišťoven nad dodržováním minimálního tech-
nického a věcného vybavení zdravotnických zařízení při tvorbě smluvní sítě zdravotnických zařízení a do-
hledu správních orgánů nad minimálním technickým a věcným vybavením při udělování oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb.

Klasifikaci KZT vyvíjí a spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Aktuální verze
klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky je publikována na internetových stránkách ÚZIS ČR
https://www.uzis.cz/kzt.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 5. prosince 2022

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

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2023 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravot-
ních problémů (MKN-10).

Český statistický úřad vydal Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních
problémů (MKN-10) sdělením č. 495/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Mezinárodní statistické
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Tato klasifikace byla aktualizována
sdělením č. 430/2008 Sb., ze dne 3. prosince 2008, sdělením č. 340/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011,
sdělením č. 426/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012, sdělením č. 464/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017,
sdělením č. 290/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019, sdělením č. 576/2020 Sb., ze dne 17. prosince 2020,
a sdělením č. 512/2021 Sb., ze dne 16. prosince 2021.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je určena
zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry,
pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití této
klasifikace určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.

Platné znění aktualizované Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních
problémů (MKN-10) je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ústavu zdravotnic-
kých informací a statistiky České republiky https://www.uzis.cz/mkn.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 6. prosince 2022

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2023 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého
statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn
a fondů (ČMF), a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělením Českého
statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělením Českého
statistického úřadu č. 206/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb., sdělením Českého
statistického úřadu č. 450/2017 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 114/2018 Sb., sdělením Českého
statistického úřadu č. 313/2018 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 169/2022 Sb.

Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) jsou promítnuty změny v mezinárodní normě
ISO 4217, kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normaliza-
ci (ISO). Předmětem aktualizace je zrušení alfabetického kódu SLL a numerického kódu 694 pro měnu
„leone“ a zrušení měny „kuna“ s alfabetickým kódem HRK a numerickým kódem 191.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových strán-
kách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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