Ročník 2010

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 46

Rozeslána dne 6. května 2010

Cena Kč 39,–

O B S A H:
127. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů
fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů
finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního
fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
128. V y h lá š k a o způsobilosti k označování psů tetováním
129. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
130. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních
rozpouštědel při výrobě potravin
131. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
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127
VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů
a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití,
přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost
zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem
zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/
/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16
odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů
fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti
vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky
č. 656/2004 Sb., vyhlášky č. 519/2005 Sb. a vyhlášky
č. 356/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až o), která znějí:
„k) snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému,
l) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky neuvedené v písmenu k) vztahující se k základnímu
fondu,
m) použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle odstavce 4
písm. m),
n) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v písmenu m) vztahující se k základnímu
fondu,

zvláštní bankovní účet“ nahrazují slovy „hodnotu rezerv na základním fondu“.
3. V § 1 odst. 4 písm. g) se slova „a na zvláštním
bankovním účtu rezerv“ zrušují.
4. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:
„n) tvorbu ostatních rezerv neuvedených v písmenu m)
vztahujících se k základnímu fondu,
o) tvorbu opravných položek k pojistnému, penále,
pokutám a přirážkám k pojistnému,
p) tvorbu ostatních opravných položek neuvedených
v písmenu o) vztahujících se k základnímu
fondu.“.
5. V § 1 odst. 7 větě první se slova „nebo rezerv na
pravomocně neskončené soudní spory“ zrušují.
6. V § 2 odst. 5 větě první se slova „a převodu ve
výši rezervy na pravomocně neskončené soudní spory
na zvláštní bankovní účet“ zrušují.
7. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
„k) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy
vztahující se k provoznímu fondu,
l) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky
vztahující se k provoznímu fondu,
m) ostatní dohadné položky aktivní vztahující se
k provoznímu fondu.“.
8. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:
„l) tvorbu ostatních rezerv vztahujících se k provoznímu fondu,

o) ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k základnímu fondu neuvedené v písmenu c).“.

m) tvorbu ostatních opravných položek vztahujících
se k provoznímu fondu,

2. V § 1 odst. 3 větě třetí se slova „převod ve výši
rezervy na pravomocně neskončené soudní spory na

n) ostatní dohadné položky pasivní vztahující se
k provoznímu fondu.“.
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9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:

11. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„j) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy
vztahující se k sociálnímu fondu,

„e) použité, snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k fondu majetku.“.

k) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky
vztahující se k sociálnímu fondu,

12. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

l) dohadné položky aktivní vztahující se k sociálnímu
fondu.“.

„e) tvorbu ostatních opravných položek vztahujících
se k fondu majetku.“.

10. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

13. V § 7 odst. 2 se slova „koef. = - 0,58 / P x p +
3,71 + 0,58 / P x 50“ nahrazují slovy „koef. = - 0,58 / P
x p + 3,71 + 0,58 / P x 100“.

„f) vytvoří se ostatní rezervy vztahující se k sociálnímu
fondu,

Čl. II

g) vytvoří se ostatní opravné položky vztahující se
k sociálnímu fondu,

Účinnost

h) vytvoří se dohadné položky pasivní vztahující se
k sociálnímu fondu.“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Janota v. r.
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128
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2010
o způsobilosti k označování psů tetováním

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/
/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 5 zákona:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, rozsah a organizaci
školení se zaměřením na označování psů tetováním,
způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které toto
školení absolvovaly.
§2
Školení se zaměřením na označování psů tetováním
(1) Školení se zaměřením na označování psů tetováním (dále jen „školení“) zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem (dále jen „školicí pracoviště“). Seznam školicích pracovišť zveřejňuje Ministerstvo zemědělství způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(2) Školení se uskutečňuje v rozsahu 4 výukových
hodin teoretické výuky a 2 výukových hodin praktické
výuky. Délka výukové hodiny je 45 minut.
(3) Obsahem školení jsou
a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů
k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k označování psů tetováním,
zejména právních předpisů upravujících veterinární péči, právních předpisů upravujících způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je
zaměstnavatel povinen zajistit při práci související
s chovem zvířat, právních předpisů upravujících
řízení o přestupcích a správních deliktech, trestního zákoníku a občanského zákoníku,
b) základy anatomie a fyziologie psů se zaměřením na
tělní krajiny, do kterých se provádí tetování, tedy
ušní boltce a slabiny,
c) technika provedení označování psů tetováním
a používání pomůcek při manipulaci se psy,

d) zásady bezpečnosti práce při označování psů tetováním,
e) poznatky o přenosných chorobách psů.
(4) Součástí školení a zkoušky není manipulace se
zvířaty.
§3
Způsob a organizace ověřování získaných znalostí
(1) Na závěr školení se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou praktické
zkoušky, písemného testu, popřípadě též ústní
zkoušky. Při praktické zkoušce účastník musí prokázat
znalost techniky provedení označování psů tetováním
a používání pomůcek při manipulaci se psy. Pro
úspěšné složení praktické zkoušky je třeba bezchybné
provedení označení tetováním a řádné použití pomůcek
pro manipulaci se psy. O výsledku praktické zkoušky
rozhoduje zkušební komise hlasováním. Písemný test
vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou
odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení
písemné zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent
z celkového počtu bodů. V případě, že účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více než 60 procent
bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce před zkušební
komisi, která podle poznatků o jeho odborných znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o způsobilosti
k označování psů tetováním vydáno. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent
z celkového počtu bodů v písemném testu, popřípadě
úspěšné vykonání ústní zkoušky, a zároveň úspěšné
vykonání praktické zkoušky. Výsledek zkoušky se
hodnotí slovem uspěl nebo neuspěl.
(2) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z odborníků veterinární správy a školicího pracoviště. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec
veterinární správy, který musí mít kvalifikaci podle § 26
odst. 1 zákona a odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat
uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona minimálně po dobu 3 let. Další členové zkušební komise
musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona, nebo
vysokoškolské vzdělání veterinárního směru nebo mi-
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nimálně 3 roky praxe ve funkci učitele veterinárních
předmětů.
(3) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, datum
a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků
školení a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván na školicím pracovišti po dobu minimálně 5 let.
(4) Účastníkovi školení, který u zkoušky uspěl,
vydá školicí pracoviště osvědčení o způsobilosti k označování psů tetováním. Vzor osvědčení o způsobilosti
k označování psů tetováním je uveden v příloze této
vyhlášky.
(5) Účastník školení, který u zkoušky neuspěl,
může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců
ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky
neuspěl. Účastník školení může opakovat zkoušku nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit.
Pro opakovanou zkoušku se použijí odstavce 1 až 4
obdobně.
(6) Účastník školení, který u zkoušky neuspěl
a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců
ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky
neuspěl, jakož i účastník školení, který neuspěl u opakované zkoušky podle odstavce 5, absolvuje před další
zkouškou znovu školení.
§4
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(2) U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen
z těch oblastí uvedených v ustanovení § 2 odst. 3, ve
kterých mu byla uznána odborná kvalifikace.
(3) Ustanovení § 3 odst. 1 až 4 se použijí obdobně.
(4) Uchazeč, který u zkoušky neuspěl, absolvuje
před další zkouškou školení. Uchazeč může opakovat
zkoušku nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu
zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku se použije
§ 3 odst. 1 až 4 obdobně.
§5
Vedení seznamu účastníků školení,
kteří školení absolvovali
(1) Školicí pracoviště vede v elektronické podobě
seznam účastníků školení, kteří školení absolvovali
(dále jen „seznam“).
(2) Seznam obsahuje tyto údaje:
a) titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníka
školení, datum a místo narození účastníka školení,
b) datum a výsledek zkoušky podle § 3 nebo 4,
c) evidenční číslo osvědčení o způsobilosti k označování psů tetováním.
(3) Zápis do seznamu provede školicí pracoviště
bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky
zkušební komisí, nejpozději však do 10 dnů ode dne
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí.

Uznávání kvalifikace a rozdílová zkouška

§6

(1) Pokud uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci podle jiného právního předpisu1) pouze částečně,
může uchazeč skládat rozdílovou zkoušku před zkušební komisí.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

1

) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
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129
VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle
§ 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 189/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se slova „3,5 roku“ nahrazují
slovy „3 roky“.
2. V § 11 odst. 2 se číslo „1800“ nahrazuje číslem
„1600“.
3. V § 17 odst. 2 se číslo „1500“ nahrazuje číslem
„1800“.
4. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:
„§ 19a
Biotechnický asistent
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického studijního programu nebo
akreditovaného studijního programu a vzdělávacího
programu kurzu.
(2) Programy uvedené v odstavci 1 mají celkovou
standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 400 hodin.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1
poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále
obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. medicínských oborech, které tvoří základ potřebný pro výkon povolání biotechnického asistenta, a to v základech anatomie, fyziologie,
patologie, biochemie, interny, chirurgie, mikrobiologie, klinické farmakologie a stomatologie,
2. technických oborech, a to ve zpracování biosignálů a obrazů (úvod do teorie zpracování biosignálů, analýza a interpretace biosignálů, úvod
do simulace a modelování), ve zdravotnických
přístrojích (diagnostické a terapeutické zdravotnické přístroje, laboratorní zdravotnické přístroje, zobrazovací systémy v medicíně), v informatice (informační systémy ve zdravotnictví,
telemedicína, počítačová podpora diagnostiky
a terapie, základy programování, základy statistiky v medicíně),
3. souvisejících oborech, a to v etice, psychologii,
managementu a ekonomice ve zdravotnictví
a v základech metodologie vědeckého výzkumu,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti v oborech uvedených v písmenu a) bodu 2 probíhá ve
školních laboratořích a ve zdravotnických zařízeních; ve zdravotnických zařízeních praktické vyučování probíhá nejméně 50 hodin na pracovištích
používajících diagnostické zdravotnické přístroje,
nejméně 40 hodin na pracovištích používajících
terapeutické zdravotnické přístroje a nejméně
20 hodin na pracovištích používajících laboratorní
zdravotnické přístroje.
(4) Pokud se odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta získává studiem v akreditovaném studijním programu a vzdělávacím programu kurzu, doplňuje vzdělávací program kurzu
vzdělání získané absolvováním akreditovaného studijního programu tak, aby splňoval požadavky podle odstavců 2 a 3.“.
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5. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
„§ 20a
Adiktolog
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického studijního programu nebo akreditovaného
vzdělávacího programu a vzdělávacího programu
kurzu nebo akreditovaného studijního programu
a vzdělávacího programu kurzu nebo absolvováním
vzdělávacího programu kurzu po získání odborné způsobilosti všeobecné sestry.
(2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní
dobu studia nejméně 3 roky a nejméně 2400 hodin teoretického a praktického vyučování, z toho nejméně
350 hodin praktického vyučování.
(3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1
písm. a) poskytuje znalosti a dovednosti stanovené
v § 3 a dále obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování adiktologické zdravotní péče, a to
v anatomii, biologii člověka, chemii a biochemii,
základech lékařské terminologie, zdravotnické
informatice, fyziologii, základech klinické medicíny, etice, patologii a patologické fyziologii,
klinické farmakologii, hygieně a epidemiologii,
pediatrii, obecné a vývojové psychologii, metodologii adiktologického a epidemiologického
výzkumu a v souvisejících klinických lékařských oborech,
2. adiktologii a klinické psychologii a základní
znalosti v dalších s adiktologií souvisejících teoretických a klinických oborech, a to v duševním
zdraví a životním stylu, základech komunikace,
základech psychologické a psychiatrické diagnostiky, základech sociologie a sociální psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
sociální práci a politice, obecné a speciální psychiatrii a psychoterapii, opatřeních potlačujících
užívání návykových látek, svépomocných nástrojů léčby alkoholiků, narkomanů, teorii
koordinované péče, teorii poradenské práce,
v problematice patologického hráčství a nezvládnutého užívání moderních komunikačních
technologií, v kriminologii, drogové politice,
primární drogové prevenci, v problematice zneužívání drog; systému léčebné adiktologické
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péče zejména v nízkoprahových službách, ambulantní a ústavní péči, terapeutických komunitách a následné péči; komunitní péči, klinické
adiktologii, zejména v klinické psychofarmakologii návykových látek, etiologických a patogenetických aspektech užívání návykových látek,
komplikacích poruch způsobených užíváním
návykových látek a jejich léčby; substituční
léčbě, organizaci poskytování adiktologické
péče v rámci zařízení poskytujících zdravotní
péči nebo sociální služby a v rámci školských
zařízení,
3. souvisejících oborech, a to v rehabilitaci, ergonomii, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, a dále v základech
práva, v základech finančního řízení podniku,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické obory, a to zejména v oblasti
úvodního rozhovoru a vedení diagnosticko-terapeutického rozhovoru, metod práce s týmem, metod práce s rodinami, ve včasné intervenci a krizové
intervenci, nácviku koordinované péče, praxi primárně-preventivních programů, nácviku sociálně-právních dovedností a sociálně-psychologickém
a poradenském výcviku; praktické vyučování probíhá ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb systému léčebné adiktologické
péče, zejména v zařízeních nízkoprahových služeb, ambulantní péče a substituční léčby, ústavní
péče, následné péče, péče v terapeutických komunitách a ve vlastním sociálním prostředí jedinců.
(4) Vzdělávací program kurzu uvedený v odstavci 1 doplňuje vzdělání uváděné v odstavci 1 tak,
aby splňovalo požadavky podle odstavců 2 a 3.“.
6. V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním
akreditovaného studijního programu a vzdělávacího
programu kurzu, který je prováděn vysokou školou.
Akreditovaný studijní program má standardní dobu
studia nejméně 5 let, z toho nejméně 100 hodin praktického vyučování.“.
7. V § 21 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem
„10“ a číslo „100“ číslem „400“.
8. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:
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„§ 22a
Zrakový terapeut
(1) Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a dalšího
postgraduálního akreditovaného specializačního programu nebo akreditovaného studijního programu
a vzdělávacího programu kurzu.
(2) Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 5 let, z toho
praktické vyučování činí nejméně 100 hodin. Akreditovaný specializační program má standardní dobu studia
1 rok a doplňuje akreditovaný studijní program tak,
aby byly splněny minimální požadavky podle odstavce 3.
(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1
poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále
obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování oftalmopedické zdravotní péče, a to
v pedagogice a speciální pedagogice, anatomii,
fyziologii a patologii se zaměřením na zrakové
ústrojí, a základní znalosti zdravotnických prostředků, zejména speciálních optických pomůcek a elektronických zvětšovacích pomůcek,
2. zrakové terapii, a to v metodách a technikách
diagnostiky, depistáže a dispenzarizaci zrakových vad a poruch zrakových funkcí, edukaci
a reedukaci zrakových funkcí, terapeutické intervenci u vrozených a získaných vad a poruch
zrakových funkcí kojenců a dětí v preverbálním
období, u všech věkových skupin osob s narušenou komunikační schopností, neslyšících,
osob s onemocněním či poruchou centrálního
nervového systému, s mentální retardací a obtížně vyšetřitelných. Dále v základech souvisejících klinických oborů, zejména v oftalmologii,
optice, ortoptice a optometrii, pediatrii, psychiatrii včetně gerontopsychiatrie, neurologii,
geriatrii, logopedii, rehabilitaci včetně fyzioterapie a ergoterapie, a v posudkové činnosti ve
zrakové terapii včetně pracovního uplatnění
osob s vadami zraku a kombinovanými vadami,
3. souvisejících oborech, a to v organizaci oftalmopedické péče v rámci zdravotnictví a sociálních služeb a v rámci školských zařízení, základech psychologie, pedagogiky a edukace, základech právní problematiky v oblasti sociálních
a zdravotních služeb a školství, základech in-
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formatiky, statistiky a metodologie vědeckého
výzkumu,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti ve
speciálních diagnostických metodách a technikách,
v edukačních, reedukačních a rehabilitačních postupech u těžkých vrozených a získaných poruch
zraku všech věkových skupin včetně zvládání
technických dovedností práce s diagnostickými
pomůckami, se speciálními optickými a elektronickými pomůckami používanými v práci zrakového
terapeuta, zejména aplikace diagnostické metody
s ohledem na věk, mentální dovednosti, diagnózu,
úroveň vývoje zraku a způsob komunikace; praktické zacházení s optickými a elektronickými pomůckami využívanými při diagnostice a terapii;
praktické vyučování probíhá ve zdravotnických
zařízeních, zařízeních sociálních služeb a ve školách nebo školských zařízeních.
(4) Pokud se odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta získává studiem v akreditovaném studijním programu a vzdělávacím programu
kurzu, doplňuje vzdělávací program kurzu vzdělání
získané absolvováním akreditovaného studijního programu tak, aby splňoval požadavky podle odstavců 2
a 3.“.
9. V § 23 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) v akreditovaném bakalářském studijním programu
nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí
nejméně 1600 hodin,“.
10. V § 23 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) v akreditovaném magisterském studijním programu nejméně 5 let, z toho praktické vyučování
činí nejméně 2200 hodin.“.
11. V § 25 odst. 3 písm. b) se číslo „40“ nahrazuje
číslem „30“.
12. V § 33 odst. 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „40“.
13. V § 34 odst. 2 se číslo „440“ nahrazuje číslem „320“ a číslo „340“ se nahrazuje číslem „280“.
14. V § 35 odst. 2 se číslo „500“ nahrazuje číslem „300“.
15. § 37 se včetně nadpisu zrušuje.
16. V § 38 odst. 2 se číslo „700“ nahrazuje číslem „800“ a číslo „500“ se nahrazuje číslem „270“.
17. V § 41 odst. 4 se číslo „70“ nahrazuje číslem
„100“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „50“.
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18. V § 41 odst. 5 se číslo „70“ nahrazuje číslem
„100“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.
19. V § 41 odst. 6 se číslo „90“ nahrazuje číslem
„100“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „50“.
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sobilosti k výkonu nelékařského povolání stanovené
vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly akreditovány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
nejsou touto vyhláškou dotčeny.

20. V § 41 odst. 7 se číslo „70“ nahrazuje číslem
„100“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

Čl. III
Účinnost

Čl. II
Přechodné ustanovení
Minimální požadavky na programy k získání způ-

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:
Jurásková v. r.
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130
VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek
a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 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. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy
a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, se mění takto:
1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:
1

2

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze
dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/
/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách,
pokud jde o neotam.
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem,
zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských
oblastí.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem
a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy
a ošetření.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidlo k nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež
se týkají mechanismů trhu.
Nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000
o informacích a propagačních opatřeních pro zemědělské
produkty na vnitřním trhu.
Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001,
kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických po-

stupů nestanovených v nařízení Komise (ES) 1493/1999
k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001,
kterým se mění nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné
organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003,
kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín
z Argentiny u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení Komise (ES) 1493/1999,
k přímé lidské spotřebě.
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004,
kterými se pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahující potravinářské přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405,
E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415,
E 417 nebo E 418.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007
o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva.“.

2. § 3 se zrušuje.
3. V § 4 se odstavce 3, 4, 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
4. § 5 se zrušuje.
5. V § 6 se odstavce 2 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.
6. V § 7 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.
7. V příloze č. 1 v poznámce se slovo „Barviva“
nahrazuje slovem „Látky“ a slovo „Barvivo“ se nahrazuje slovem „Látka“.
8. V příloze č. 3 se položka „Jatečně opracované
tělo jatečních zvířat a jatečně opracované tělo drůbeže,
celé nebo dělené (pouze k ošetření povrchu)“ zrušuje
a název položky „Chléb (všechny druhy připravené
výhradně z mouky, vody, soli, droždí nebo kvásku
a soli)“ se nahrazuje názvem „Chléb připravený pouze
z pšeničné mouky, vody, droždí nebo kvásku a soli“.
9. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.
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10. Do přílohy č. 6 tabulky č. 2 se na konci položky „džemy, rosoly, marmelády a obdobné výrobky
z ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a ostatní obdobné výrobky na bázi
ovoce“ doplňují slova „a Mermeladas“.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2010.

Ministryně:
Jurásková v. r.
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131
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2010 je podle
a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2009 částka 11 700 Kč,
b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb. a zákona
č. 124/2005 Sb., částkou odpovídající
1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2009 částka 11 700 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2009 částka 5 800 Kč.
Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
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516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

