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351

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2022

o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
při změně zdravotní pojišťovny

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 20
odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na ve-
řejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 371/
/2021 Sb.:

§ 1

Rozsah předávaných údajů

(1) Předávané údaje obsahují jednoznačné iden-
tifikátory pojištěnců uvedených v odstavci 2 a údaje
o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků
uvedené v odstavci 3 tak, aby bylo možno každý
případ spotřeby léčivého přípravku jednoznačně při-
řadit ke konkrétnímu pojištěnci.

(2) Předávány jsou údaje o pojištěncích, kteří
změnili zdravotní pojišťovnu a jejichž poslední den
příslušnosti k původní zdravotní pojišťovně spadá
do kalendářního pololetí předcházejícího kalendář-
nímu pololetí, ve kterém se nachází měsíc předání
podle § 3.

(3) Předávány jsou údaje o spotřebě hromadně
vyráběných léčivých přípravků vyúčtované původní
zdravotní pojišťovně během období 14 kalendářních
měsíců předcházejících měsíci předání podle § 3. Pro
každý případ spotřeby hromadně vyráběných léči-
vých přípravků pro každého pojištěnce těmito údaji
jsou:

a) kód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zá-
kona o léčivech přidělený Ústavem a zveřejněný
jako součást seznamu registrovaných léčivých
přípravků,

b) počet spotřebovaných balení léčivého pří-
pravku,

c) datum vydání či aplikace léčivého přípravku a

d) datum vyúčtování léčivého přípravku podle
bodu 3 oddílu O přílohy č. 2 k zákonu o pojist-
ném na veřejné zdravotní pojištění.

§ 2

Způsob předávání

Údaje jsou předávány elektronicky formou za-
bezpečeného šifrovaného přenosu dat, a to ve for-
mátu datového souboru s takovou strukturou, která
umožňuje programovému vybavení snadno nalézt,
rozpoznat a získat z tohoto datového souboru kon-
krétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich
vnitřní struktury.

§ 3

Lhůty pro předávání

Údaje jsou předávány v kalendářních měsících
březnu a září tak, aby nová zdravotní pojišťovna po-
jištěnce údaje obdržela nejdříve k devátému a nejpoz-
ději k patnáctému dni tohoto měsíce.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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352

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2022

o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

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., zákona č. 308/2011 Sb., zá-
kona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona
č. 246/2022 Sb., k provedení § 10 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) nákazy a nemoci
přenosné ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí
být zvířata očkována.

§ 2

Zákaz očkování proti infekční rinotracheitidě
skotu (IBR, IBR/IPV)

Zvířata nesmí být očkována proti infekční rino-
tracheitidě skotu (IBR, IBR/IPV), s výjimkou očko-
vání nařízeného příslušným orgánem v souladu
s ustanovením přílohy IV části IV kapitoly 2 oddí-
lu 2 bodu 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2020/689.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro
předcházení a zdolávání afrického moru prasat, se
zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení
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353

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů
veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona 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. 124/2008 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zá-
kona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona
č. 246/2022 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinár-
ního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše pau-
šálních částek nákladů veterinárních kontrol spoje-
ných s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky
č. 277/2018 Sb., vyhlášky č. 371/2019 Sb. a vyhlášky
č. 21/2020 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách),
v platném znění.“.
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2. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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354

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele,
ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 zá-
kona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zá-
kona č. 68/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb. a zákona
č. 248/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona
o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.,
se mění takto:

1. V nadpisu § 1 se text „b)“ nahrazuje tex-
tem „a)“.

2. § 2 a 3 se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 1 zrušují.

3. V nadpisu § 4 se text „e)“ nahrazuje tex-
tem „b)“.

4. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „odrůdu
chmele, chmelařskou oblast“ nahrazují slovy „kód
odrůdy chmele a chmelařské oblasti“.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „červená“
zrušuje.

6. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „1,8 mm silná,
minimálně 30 cm dlouhá“ zrušují.

7. § 5 a 6 se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 2 zrušují.

8. V příloze č. 1 části I. oddílu Okres Louny se
za slova „Dolánky u Kaštic,“ vkládají slova „Dolejší
Hůrky,“.

9. Přílohy č. 2 až 7 se zrušují a zároveň se zru-
šuje označení přílohy č. 1.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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355

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech,
ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 6 písm. d) a e), § 4 odst. 10, § 5 odst. 10
a § 6 odst. 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 21/2004 Sb.,
zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zá-
kona č. 279/2013 Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zá-
kona č. 314/2022 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhláš-
ky č. 20/2020 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Směr-
nice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kte-
rou se stanoví seznam určených užití krmiv pro
zvláštní účely výživy, v platném znění.“ zrušují.

2. V § 1 odst. 1 se za slovo „unie1)“ vkládají
slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný před-
pis Evropské unie10)“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4
o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných
krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 183/2005 a o zrušení směrnice 90/167/EHS.“.

3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

4. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Maximální limity křížové kontaminace
krmiv léčivy

[K § 3 odst. 6 písm. d) zákona]

Při nevyhnutelné křížové kontaminaci je maxi-
mální povolený obsah léčivé látky v necílovém
krmivu stanoven ve výši 1 % dávky léčivé látky v me-
dikovaném krmivu nebo meziproduktu, pokud
přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví
jinak.“.

5. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“
nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka na-
hrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) údaje o používaných veterinárních léčivých pří-
pravcích nebo meziproduktech, je-li předmětem
žádosti výroba medikovaných krmiv.“.

6. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Homogenitou se rozumí vlastnost, která
vyjadřuje stav smísení složek krmiva nebo premixu.
Produkt ke krmení je považován za dostatečně ho-
mogenní, pokud variační koeficient nepřesahuje

a) 5 % u premixů, krmných směsí s obsahem kok-
cidiostatik, histomonostatik nebo krmných
směsí s obsahem veterinárních léčivých pří-
pravků, nebo

b) 10 % u ostatních krmiv.“.

7. V § 7 se na konci textu odstavce 3 vkládají
slova „ , u medikovaných krmiv a meziproduktů nej-
méně jednou ročně“.

8. V § 8 písmeno a) zní:

„a) výrobě doplňkových látek žadateli s vysoko-
školským vzděláním získaným absolvováním
magisterského studijního programu v oblasti
biologie, chemie, biotechnologie, farmacie, lé-
kařství, veterinární lékařství, potravinářství
nebo zemědělství, a s odbornou praxí v mini-
mální délce 2 let ve výrobě nebo používání do-
plňkových látek,“.

9. V § 8 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně po-
známky pod čarou č. 3 znějí:

„(2) Osvědčení o odborné způsobilosti osoby
odpovědné za výrobu medikovaných krmiv nebo
meziproduktů3) vydává ústav žadateli s vysokoškol-
ským vzděláním získaným absolvováním magister-
ského nebo bakalářského studijního programu v ob-
lasti farmacie, lékařství, veterinární lékařství, chemie,
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zemědělství nebo biologie, a s odbornou praxí v mi-
nimální délce 2 let ve výrobě nebo přípravě léčivých
přípravků nebo ve výrobě medikovaných krmiv
nebo meziproduktů.

(3) Osvědčení o odborné způsobilosti osoby
odpovědné za kontrolu jakosti medikovaných krmiv
nebomeziproduktů3) vydává ústav žadateli s vysoko-
školským vzděláním získaným absolvováním magi-
sterského nebo bakalářského studijního programu
v oblasti farmacie, lékařství, veterinární lékařství,
chemie, zemědělství nebo biologie, a s odbornou
praxí v minimální délce 2 let ve výrobě krmiv s po-
užitím doplňkových látek nebo premixů, výrobě
nebo přípravě léčivých přípravků nebo ve výrobě
medikovaných krmiv nebo meziproduktů.

3) Příloha I oddíl 2 odst. 1 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2019/4.“.

10. V textu pod nadpisem § 9 a 10 se číslo „6“
nahrazuje číslem „7“.

11. V § 9 se za slova „Provozovatel pojízdné
výrobny krmiv“ vkládají slova „ , včetně provozo-
vatele registrovaného nebo schváleného v jiném člen-
ském státě, který uvádí krmiva na trh v České repub-
lice,“.

12. V příloze č. 3 část B včetně nadpisu zní:

Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4330 Částka 162



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Částka 162 Strana 4331



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4332 Částka 162



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Částka 162 Strana 4333



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4334 Částka 162



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Částka 162 Strana 4335



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4336 Částka 162



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Částka 162 Strana 4337



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4338 Částka 162



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Částka 162 Strana 4339



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4340 Částka 162



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Částka 162 Strana 4341



Sbírka zákonů č. 355 / 2022Strana 4342 Částka 162



13. V příloze č. 3 se část C zrušuje.

Čl. II
Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-

tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2022.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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356

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Minister-
stvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona
č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

V příloze k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměr-

nými základními cenami zemědělských pozemků, ve
znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016
Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018
Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb., vyhlášky č. 548/2020
Sb. a vyhlášky č. 453/2021 Sb., níže uvedené řádky
v seznamu katastrálních území s přiřazenými prů-
měrnými základními cenami zemědělských po-
zemků zní:
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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357

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 21. listopadu 2022

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 12/2022 ze dne
14. listopadu 2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí
č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice
a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 14/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují
ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 12/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 15. listopadu 2022, v částce 14, cenové rozhodnutí
č. 13/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 15. listopadu 2022, v částce 15, a cenové rozhodnutí
č. 14/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 15. listopadu 2022, v částce 16. Uvedeným dnem
uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 12/2022 nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2023, s výjimkou bodu 5.6 a bodu 3 přílohy č. 6 k tomuto cenovému rozhodnutí, které nabyly
účinnosti dnem uveřejnění v Energetickém regulačním věstníku. Cenová rozhodnutí č. 13/2022 a č. 14/2022
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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Sbírka zákonů 2022

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289 – Administrace: písemné objednávky předplatného,
změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-
-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů
vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně
vydaných částek (první záloha na rok 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061,
690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail –
sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o.,
Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10:
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány ne-
prodleně 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. 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.
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