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Rozeslána dne 18. února 2013

Cena Kč 40,–

O B S A H:
32. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech
soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
33. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
34. V y h lá š k a o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících
z krokodýlů
35. Sd ěle n í Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %
36. Sd ěle n í Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních
služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního
pojištění a specifických zdravotních výkonů
37. Sd ěle n í Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních
služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního
pojištění a specifických zdravotních výkonů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory
v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona
č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6
odst. 1 a 3 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví
přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády
č. 194/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na začátek úvodní části ustanovení
vkládá věta „Maximální míra veřejné podpory pro investiční akci ve výrobě činí 75 % hodnoty přípustné
míry veřejné podpory stanovené podle § 1.“.

100 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Maximální míra veřejné podpory podle ustanovení
§ 4 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije
i v řízeních o nabídce nebo v řízeních o příslibu podle
§ 5a zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zahájených
po dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. 596/2006 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb., a pravomocně
neskončených do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III

2. V § 4 úvodní části ustanovení se slovo „nebude“
nahrazuje slovem „bude“.
3. V § 4 závěrečná část ustanovení zní: „činí
maximální míra veřejné podpory pro investiční akci

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
MUDr. Kuba v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád
pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 2
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/
/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 134/2011 Sb., k provedení § 45 odst. 3
zákona:

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 16/2012 Sb., se na konci
textu písmene a) doplňují slova „a b)“.

Čl. II
Účinnost

Čl. I
V § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2013.

Ministr:
Ing. Stanjura v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 6. února 2013
o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa
a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení
§ 21 odst. 15, § 23 odst. 4 a § 24 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona:

ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PORÁŽENÍ
KROKODÝLŮ A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ MASA
A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
POCHÁZEJÍCÍCH Z KROKODÝLŮ

nými produkty pocházejícími z krokodýlů, a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání
a vybavení,
c) vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů
pocházejících z krokodýlů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů do oběhu.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací
v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.
§2

§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob přípravy krokodýlů, jejich těl, krokodýlího masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu
vyšetření,
b) veterinární a hygienické požadavky na podniky,
závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočiš-

Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) krokodýlem zvíře narozené a odchované v zajetí2)
a náležející k potomstvu druhé a další generace3)
chovného stáda4) čeledi krokodýlovitých nebo aligátorovitých, které splňují požadavky přímo použitelných předpisů Evropské unie o ochraně druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi5) a zákona o obcho-

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická
pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

2

) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení
Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
v platném znění.

3

) Čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 865/2006.

4

) Čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 865/2006.

5

) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi.
Čl. 59 a 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 865/2006.
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dování s ohroženými druhy6), jež je určeno k porážce a jatečnému zpracování a jehož krokodýlí
maso je určeno k výživě lidí,
b) krokodýlím masem určeným k výživě lidí příčně
pruhovaná kosterní svalovina pocházející z krokodýla.
§3
Požadavky na vybavení jatek
Za účelem vyloučení kontaminace krokodýlího
masa provozovatel jatek, kde se porážejí krokodýli
(dále jen „jatky“), zajistí, aby tyto jatky
a) měly prostory vhodné pro
1. fixaci minimalizující předporážkový
omráčení a vykrvení krokodýlů,

stres,

2. mytí těl poražených krokodýlů,
3. stažení krokodýlů z kůže,
4. vykolení a další zpracování těl krokodýlů,
5. chlazení krokodýlího masa,
6. skladování kůží krokodýlů, a jsou-li tyto činnosti na jatkách prováděny, samostatnou místnost pro zpracování kůží krokodýlů,
7. skladování vedlejších živočišných produktů,
b) umožňovaly prostorové nebo časové oddělení
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zařízení musí být vybaveno tak, aby nedošlo
k rozšíření kontaminace,
3. uzamykatelným zařízením pro chladírenské
skladování pozastaveného masa krokodýlů;
jatky nemusí být tímto zařízením vybaveny
a mohou skladovat toto pozastavené krokodýlí
maso spolu s ostatním krokodýlím masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná
o krokodýlí maso z krokodýla podezřelého
z nákazy; toto krokodýlí maso musí být uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat
jiné krokodýlí maso,
4. samostatným uzamykatelným zařízením pro
skladování masa krokodýlů, které bylo prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě v souladu
s přílohou I oddílem II kapitolou V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/
/2004,
e) byly schváleny a registrovány krajskou veterinární
správou v souladu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
§4
Hygiena porážky
(1) Provozovatel jatek zajistí, aby

2. mytí těl poražených krokodýlů,

a) byli na jatky přepraveni pouze živí krokodýli
určení na porážku nebo těla krokodýlů poražených mimo jatky,

3. stažení z kůže krokodýlů,

b) krokodýli byli očištěni proudem pitné vody,

4. vykolení krokodýlů a další zpracování krokodýlů,

c) krokodýli byli poraženi za podmínek a použití
metod stanovených zákonem na ochranu zvířat
proti týrání7).

1. omráčení a vykrvení krokodýlů,

5. chlazení krokodýlího masa,
6. expedice masa krokodýlů,
7. manipulace s vedlejšími živočišnými produkty,
c) byly zařízeny tak, aby nedocházelo ke styku masa
krokodýlů s podlahou a stěnami,
d) byly vybaveny
1. zařízením pro dezinfekci nástrojů horkou vodou o teplotě nejméně 82 °C nebo alternativním
systémem s podobným účinkem,
2. zařízením pro mytí rukou zaměstnanců, kteří
manipulují s nebaleným masem krokodýlů; toto

(2) Provozovatel jatek dále zajistí, aby fixování
minimalizující předporážkový stres, omráčení, vykrvení, stažení a vykolení byly provedeny bez zbytečného odkladu a způsobem, který vylučuje kontaminaci
krokodýlího masa, přičemž zejména zajistí, aby
a) těla krokodýlů byla co nejdříve po poražení omyta
pitnou vodou,
b) kůže z těl krokodýlů byla stažena,
c) s hlavou a končetinami krokodýlů bylo manipulováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci ostatního
krokodýlího masa,

6

) § 15a zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění zákona č. 346/2009 Sb.

7

) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
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d) hlavy a končetiny krokodýlů, určené pro další
zpracování, byly staženy,

dýlů vyčištěno, umyto a dezinfikováno za dohledu
úředního veterinárního lékaře.

e) při stahování kůže krokodýlů nedošlo ke kontaktu
vnějšího povrchu kůže krokodýla a povrchu svaloviny,

§5

f) zaměstnanci a zařízení přicházející do styku s vnějším povrchem kůže krokodýlů se nedotýkali masa
krokodýlů,
g) jatečně upravená těla krokodýlů nebyla viditelně
kontaminována fekáliemi; v opačném případě musí
být viditelná kontaminace neprodleně odstraněna
vyříznutím nebo jiným způsobem s rovnocenným
účinkem,
h) jatečně upravená těla krokodýlů nepřišla do styku
s podlahou nebo stěnami,
i) během vykolení byla přijata opatření k tomu, aby
nedošlo k výtoku obsahu trávicího ústrojí,
j) byla oddělena mícha,
k) co nejdříve po vykolení bylo zahájeno chlazení
krokodýlího masa, a těla krokodýlů do ukončení
prohlídky po poražení byla dělena při zachování
identifikace původního těla z jednotlivých částí těl
krokodýlů.
(3) Provozovatel jatek do ukončení prohlídky po
porážce zajistí, aby části poraženého krokodýla, které
podléhají takové prohlídce
a) zůstaly identifikovatelné, aby mohly být přiřazeny
danému jatečně upravenému tělu,
b) nepřišly do styku s jiným jatečně upraveným tělem, droby nebo vnitřnostmi, včetně těch, u nichž
již byla provedena prohlídka po porážce.
(4) Provozovatel jatek po prohlídce po porážce zajistí, aby

Požadavky na bourárny
Provozovatel bourárny, v níž se manipuluje s masem krokodýlů, zajistí, aby bourárna8)
a) byla konstruována tak, aby nedošlo ke kontaminaci krokodýlího masa, zejména
1. umožněním plynulého postupu činností,
2. zajištěním oddělení různých výrobních šarží,
b) měla
1. chlazené prostory pro oddělené skladování baleného a nebaleného masa krokodýlů, pokud
nejsou skladovány v různých časech nebo nejsou skladovány takovým způsobem, že materiál obalu a způsob skladování nemohou být
zdrojem kontaminace masa krokodýlů,
2. provozní prostory na bourání vybavené tak,
aby byly splněny požadavky hygieny bourání
a vykosťování,
3. zařízení, v němž si zaměstnanci manipulující
s nebaleným masem krokodýlů myjí ruce, vybavené tak, aby nedošlo k rozšíření kontaminace,
4. zařízení pro dezinfekci nástrojů horkou vodou
o teplotě nejméně 82 °C nebo alternativní systém s podobným účinkem.
§6
Hygiena bourání a vykosťování

a) pozastavené krokodýlí maso nebo krokodýlí maso
prohlášené za nevhodné k lidské spotřebě a vedlejší
produkty živočišného původu nepřišly do styku
s masem prohlášeným za vhodné k lidské spotřebě,

(1) Provozovatel bourárny zajistí, aby při bourání
a vykosťování masa krokodýlů byla práce s krokodýlím
masem organizována tak, aby se vyloučila nebo minimalizovala jeho kontaminace, přičemž zejména zajistí,
aby

b) krokodýlí maso bylo skladováno v souladu s ustanovením § 8.

a) krokodýlí maso určené k bourání bylo do dílen
přinášeno postupně podle potřeby,

(5) Pokud na jatkách nejsou uzamykatelná zařízení
vyhrazená pro poražené nemocné krokodýly nebo krokodýly podezřelé z nákazy nebo nemoci, musí být zařízení použité pro porážku takových krokodýlů po
porážce nebo před zahájením porážky jiných kroko-

b) během bourání, vykosťování, ořezávání, krájení
na plátky nebo kostky, prvního balení a dalšího
balení, které musí být ukončeno nejpozději do
24 hodin od porážky, byla udržována teplota krokodýlího masa nejvýše 4 °C, a to pomocí okolní

8

) Příloha I bod 1.17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
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teploty nejvýše 12 °C nebo jiným systémem s rovnocenným účinkem.

barvivo musí být v souladu s jiným právním předpisem9).

(2) Krokodýlí maso může být bouráno a vykosťováno před dosažením teploty uvedené v odstavci 1
písm. b) v případě, že je bourárna umístěna v bezprostřední blízkosti jatek. V takovém případě musí být
krokodýlí maso přepraveno do bourárny z prostor jatek nebo po odvěšení v chladicích prostorách. Po rozbourání a případém zabalení, musí být krokodýlí maso
zchlazeno na teplotu uvedenou v odstavci 1 písm. b).

(3) Označení krokodýlího masa uvedené v odstavci 1 písm. b) se provádí tak, aby toto krokodýlí
maso nemohlo být zneužito. Označení celých těl nebo
půlek se navíc doplňuje hlubokými řezy do tkání,
označení menších částí krokodýlího masa nebo drobů
může být nahrazeno jejich obarvením.

§7
Označování krokodýlího masa
(1) Maso krokodýlů, které bylo posouzeno jako
a) poživatelné, se označuje zkratkou „CZ“ a číslem
schválení jatek,
b) nepoživatelné
1. z nákazových důvodů nebo z důvodu nemoci
krokodýla,
2. z důvodu výskytu reziduí nebo kontaminujících látek překračujících stanovené limity,
3. z důvodu nedodržení parazitologických a mikrobiologických kritérií podle přílohy k této
vyhlášce, nebo
4. z jiných důvodů, pro které by bylo krokodýlí
maso prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě,
se označuje otiskem razítka trojúhelníkového
tvaru o délce strany 5 cm.
(2) Označení krokodýlího masa uvedené v odstavci 1 písm. a) lze provést pouze u krokodýlů, u kterých proběhla prohlídka před porážkou a po porážce
v souladu s touto vyhláškou a u nichž nejsou důvody
k prohlášení krokodýlího masa za nepoživatelné.
Označení krokodýlího masa lze provést před obdržením výsledků vyšetření na trichinelózu, pokud je zaručeno, že krokodýlí maso od dotyčného zvířete bude
umístěno na trh pouze v případě, že budou výsledky
uspokojivé. Označení se umísťuje na vnější povrch jatečně upraveného těla razítkováním inkoustovým razítkem nebo vypálením razítka, a to takovým způsobem,
aby v případě rozdělení jatečně upraveného těla každý
z dílů nesl označení. Písmena musí být nejméně 0,8 cm
vysoká a číslice musí být nejméně 1 cm vysoké. Použité

9

§8
Skladování a přeprava
(1) Provozovatel podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž se porážejí krokodýli a získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují
a uvádějí do oběhu živočišné produkty pocházející
z krokodýlů, při skladování krokodýlího masa zajistí
a) zchlazení krokodýlího masa na teplotu nejvýše
4 °C; v průběhu chlazení však může být krokodýlí
maso v souladu s § 6 odst. 2 bouráno a vykostěno,
b) dostatečné větrání, aby nedocházelo ke kondenzaci
par na povrchu krokodýlího masa,
c) oddělené chlazení a skladování nebaleného krokodýlího masa od baleného krokodýlího masa,
d) skladování a přepravu při teplotě uvedené v písmenu a).
(2) Krokodýlí maso určené ke zmrazení musí být
zmrazeno bez zbytečného odkladu, přičemž se před
zmrazením podle potřeby zohlední doba zrání. V průběhu skladování a v průběhu přepravy zmrazeného
krokodýlího masa musí být zachována mrazírenská
teplota.
(3) Zmrazené krokodýlí maso smí být rozmrazeno, pouze je-li to nezbytné z technologických důvodů pro jeho další zpracování na výrobky z krokodýlího masa.
Výkon dozoru a provádění prohlídek
§9
(1) Výkon státního veterinárního dozoru a provádění prohlídek zahrnuje
a) audity správné hygienické praxe, které se zejména
zaměřují na
1. kontrolu informací o potravinovém řetězci,

) § 4 vyhlášky č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při
výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.
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2. uspořádání a údržbu prostor a vybavení,
3. hygienu před zahájením činnosti, při činnosti
a po ní,
4. osobní hygienu,
5. školení o hygieně a pracovních postupech,
6. hubení škůdců,
7. jakost vody,
8. kontrolu teploty,
9. kontrolu potravin vstupujících do zařízení
a opouštějících zařízení a kontrolu přiložených
dokladů,
b) audity postupů založené na analýze rizika a na
analýze kritických kontrolních bodů (HACCP),
které zejména ověřují, zda produkty živočišného
původu z krokodýlů
1. splňují mikrobiologická kritéria stanovená v příloze k této vyhlášce,

Částka 16

nebo likvidace, včetně specifikovaného rizikového
materiálu, za něž je provozovatel odpovědný,
b) kontroluje, zda postupy provozovatele v maximální míře zaručují, že krokodýlí maso
1. nevykazuje patologické odchylky a změny,
nebo
2. není znečištěno fekáliemi nebo jinými nečistotami,
c) před porážkou a po porážce kontroluje a analyzuje
příslušné informace ze záznamů hospodářství, ze
kterého zvířata určená k porážce pocházejí.
§ 10
(1) Neprodleně po porážce krokodýla úřední veterinární lékař provede
a) prohlídku celého vnějšího povrchu jatečně upraveného těla,

2. vyhovují požadavkům o reziduích, kontaminujících látkách a zakázaných látkách,

b) prohlídku a prohmatání, popřípadě podle potřeby
nařezání těch částí těla, které jsou změněné nebo
jsou z jiných důvodů podezřelé,

3. neobsahují fyzikální zdroje rizika, například
cizorodá tělesa,

c) vizuální prohlídku hlavy,

c) úřední kontroly krokodýlího masa na jatkách
a v bourárnách uvádějících toto krokodýlí maso
na trh, které se zejména zaměřují na
1. informace o potravinovém řetězci,
2. prohlídky před porážkou,
3. dobré životní podmínky zvířat,
4. prohlídky po porážce,
5. vedlejší produkty živočišného původu,
6. laboratorní testy,
d) zvláštní úkoly pro audity vymezené v přílohách
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004.
(2) Úřední veterinární lékař při výkonu státního
dozoru a při provádění prohlídek postupuje podle přílohy I oddílu I nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 854/2004, přičemž zejména
a) ověřuje, zda provozovatel podniku, závodu nebo
jiného zařízení, v němž se porážejí krokodýli a získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty pocházející z krokodýlů u vedlejších produktů živočišného původu soustavně dodržuje
vlastní postupy týkající se sběru, přepravy, skladování, manipulace, zpracování a jejich používání

d) vizuální prohlídku, popřípadě prohmatání plic,
průdušnice a jícnu,
e) vizuální prohlídku a prohmatání osrdečníku
a srdce,
f) vizuální prohlídku a prohmatání, popřípadě nařezání orgánů dutiny hrudní a břišní,
g) zhodnocení výživného stavu, barvy, zápachu, souměrnosti a dostatečnosti vykrvení, kontaminace,
parazitárních infekcí, patogenních známek, známek po aplikaci léčiv, oděrek a zranění a jiných
abnormalit ve svalovině, kostech, vazivu, kloubech
a ostatních tkáních.
(2) Pokud je to nezbytné, provede úřední veterinární lékař další vyšetření, prohmatání jatečně upraveného těla a drobů a jejich nařezání a laboratorní vyšetření za účelem posouzení, zdali je krokodýlí maso
poživatelné nebo nepoživatelné podle § 7.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o ochraně zvířat při usmrcování
§ 11
V § 6 vyhlášky č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat
při usmrcování, se dosavadní odstavec označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

Částka 16
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„(2) Při omračování krokodýlů se přístroj s upoutaným projektilem umístí doprostřed čela mezi očnice
a temporální jamky tak, aby projektil pronikl do kůry
mozkové; tento úkon musí být proveden tak, aby zvíře
okamžitě upadlo do bezvědomí, ve kterém setrvá až do
smrti.“.
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ÚČINNOST
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2013.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 34/2013 Sb.

Parazitologická a mikrobiologická kritéria na krokodýlí maso

I. Parazitologická kritéria:
1. Vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) a jeho neopouzdřené formy provedené v laboratoři, které bylo
vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření trávicí metodou v souladu s přílohou III přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel
v mase [nařízení Komise (ES) č. 2075/2005].
2. Vyšetření na přítomnost Spirometra.
3. Vyšetření na přítomnost Pentastomidis.
4. Vyšetření na přítomnost Anisakis.
II. Mikrobiologická kritéria:
1. Salmonela 0/25 g.
2. Aeromonosa hydrophila 0/25 g.

Částka 16
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35
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 10. ledna 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %

Kupon
Kupon
Kupon
Kupon
Kupon
Kupon
Kupon
Kupon
Kupon
Kupon

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich
emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto
emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta
a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky,
2013–2028, 2,50 %:
1.

Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
(dále jen „ministerstvo“)
Název: Státní dluhopis České republiky,
2013–2028, 2,50 %
Zkrácený název: ČR, 2,50 %, 28
Pořadové číslo emise: 78.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých)
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány:
koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
20. února 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
26. července 2028
Datum emise: 25. února 2013
Datum splatnosti: 25. srpna 2028
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,50 % p. a.
Zdanění výnosů: podle právních předpisů České
republiky
ISIN: CZ0001003859
Oddělená jistina – ISIN: CZ0000702790
Kupon č. 1 – ISIN: CZ0000702808
Kupon č. 2 – ISIN: CZ0000702816
Kupon č. 3 – ISIN: CZ0000702824
Kupon č. 4 – ISIN: CZ0000702832
Kupon č. 5 – ISIN: CZ0000702840
Kupon č. 6 – ISIN: CZ0000702857

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:
ISIN:

CZ0000702865
CZ0000702873
CZ0000702881
CZ0000702899
CZ0000702907
CZ0000702915
CZ0000702923
CZ0000702931
CZ0000702949
CZ0000702956

2.

Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.

3.

Dluhopisy mají formu cenného papíru na doručitele, jsou vydávány v zaknihované podobě a evidovány v centrální evidenci cenných papírů, kterou
v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných
papírů, a.s., a osoby oprávněné vést navazující evidenci.

4.

Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické
osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České
republiky i v zahraničí (dále také jako „investoři“).
Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty
do zahraničí budou prováděny podle právních
předpisů České republiky.

5.

Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba,
která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července počínaje rokem 2013.
Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období
od data emise do 25. srpna 2013 má osoba, která je
oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem
ke dni 26. července 2013. Převoditelnost dluhopisu
se po datu 26. července 2028 vylučuje.

6.

Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,50 % p. a. Výnos dluhopisu je vyplácen jedenkrát ročně, a to vždy k datu 25. srpna
počínaje rokem 2013. Připadne-li datum vyplacení
výnosu na den, který není pracovním dnem, bude
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2028. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů na den, který není pracovním
dnem, bude výplata provedena první následující
pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za
toto odsunutí platby.

vyplacení výnosu provedeno první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí
výplaty.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Výpočet poměrného výnosu dluhopisu probíhá na
bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsících
po 30 dnech (BCK – 30E/360). Poměrný výnos
dluhopisu je do ceny dluhopisu započítáván od
data emise.
Emise dluhopisů bude vydávána v rámci lhůty pro
upisování postupně (v tranších).

13.

Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

14.

Ministerstvo se zavazuje, že podle těchto emisních
podmínek zabezpečí vyplacení výnosů a splacení
jmenovité hodnoty dluhopisů osobám, které jsou
ke dni stanovenému těmito emisními podmínkami
oprávněné vykonávat příslušná práva spojená
s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní
banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti,
dle instrukcí osob, které jsou ke dni stanovenému
těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat příslušná práva spojená s dluhopisem. Česká
národní banka zveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení jmenovité hodnoty dluhopisů
a vyplacení výnosů dluhopisů.

15.

Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA–.

16.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou
na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

17.

Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se
těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových
stránkách ministerstva.

18.

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

Emisní kurz se určí kurzem dosaženým v aukci.
Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu v České republice. Dluhopisy se podle § 26 odst. 4 zákona
o dluhopisech dávají do prodeje prostřednictvím
České národní banky. Primární prodej dluhopisů,
způsob a místo upisování dluhopisu, způsob
a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu
upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly
pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou. Primární prodej
první tranše bude proveden formou americké
aukce pořádané dne 20. února 2013 Českou národní bankou pro skupinu primárních dealerů.
Další investoři se mohou aukce dluhopisů zúčastnit prostřednictvím primárních dealerů. Oznámení o aukci se zveřejní v dostatečném předstihu.
Primární prodej dalších tranší bude prováděn za
stejných podmínek.
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 120 000 000 000 Kč (slovy: sto dvacet
miliard korun českých). Dluhopisy mohou být
v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech
vydány v menším nebo ve větším objemu emise,
než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu
emise činí 40 000 000 000 Kč (slovy: čtyřicet
miliard korun českých).
Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě
k datu 25. srpna 2028. Tímto datem končí úročení
dluhopisů. Ministerstvo ve smyslu § 17 zákona
o dluhopisech rozhodlo, že právo na splacení dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat
práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července

Částka 16

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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36
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. prosince 2012
o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP 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 3. prosince 2012 vydalo Cenový předpis 1/2013/DZP 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 nabyl účinnosti dne
1. ledna 2013 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 10 ze dne 14. prosince 2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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37
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. ledna 2013
o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP 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 9. ledna 2013 vydalo Cenový předpis 2/2013/DZP 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 je publikován ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví, částka 1 ze dne 22. ledna 2013 a nabyl účinnosti dnem vydání.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Částka 16
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