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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7
zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 33/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., vyhlášky
č. 169/2010 Sb. a vyhlášky č. 336/2010 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982,
kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou
být použity k označování krmných směsí pro domácí zví-
řata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze
dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v plat-
ném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou
se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely
výživy.
Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008,
kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008,
kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva
určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické
ledvinové nedostatečnosti.
Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou
se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné
křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky
nebo histomonostatiky.
Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009,
kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu,
teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tig-
lium L. a Abrus precatorius L.
Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou
se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany
a Mowrah, Bassia, Madhuka.“.

2. § 2 se zrušuje.

3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V odkazu pod nadpisem § 4 se slova „odst. 9
písm. b) a c)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. a) a b)“.

5. V odkazu pod nadpisem § 5 se slova „odst. 9
písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. c)“.

6. V části třetí se hlava I včetně nadpisu a pozná-
mek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.

7. § 11 a 12 se zrušují.

8. V odkazu pod nadpisem § 13 se slova „odst. 9
písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. d)“.

9. V odkazu pod nadpisem § 14 se slova „odst. 9
písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. e)“.

10. § 15 a 16 se zrušují.

11. § 17 až 19 se včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 6 až 12 zrušují.

12. § 20 včetně nadpisu zní:

„§ 20

Krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin

Seznam kategorií krmných surovin, které lze uvést
místo jednotlivých krmných surovin v označení krmiva
pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou
kožešinových zvířat, je uveden v příloze č. 4 části E.“.

13. § 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 5b zní:

„§ 21

Označování krmiv
určených ke zvláštním účelům výživy

Požadavky na označování krmiv určených ke
zvláštním účelům výživy jsou stanoveny přímo použi-
telným předpisem Evropské unie5b). Další povinné
údaje v označení včetně deklarace a použití jsou uve-
deny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

5b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009
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ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání
krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení
směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/
/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/
/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/
/217/ES.“.

14. V § 24 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje
stejnorodé rozptýlení jednotlivých složek v premixu
nebo krmivu obecně. Účinnost míchacího zařízení,
pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel
ústavu dokladem, který obsahuje“.

15. V § 25 písm. b), c) a d) se slova „určitých pro-
teinových krmiv“ a „a zpracování určitých proteino-
vých krmiv“ zrušují.

16. V § 28 odst. 4 se slova „určitých proteinových
krmiv“ zrušují.

17. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.

18. V § 30 odst. 1 se slova „určitých proteinových
krmiv“ zrušují.

19. Příloha č. 1 se zrušuje.

20. V příloze č. 4 se části A ažD zrušují. V nadpisu
části E se slova „domácí zvířata“ nahrazují slovy „zví-
řata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožeši-
nových zvířat“.

21. Přílohy č. 5 až 8 se zrušují.

22. V příloze č. 11 části B Konzervanty se polož-
ka „E 490 Propan-1,2-diol“ zrušuje.

23. V příloze č. 11 části B Emulgátory, stabilizá-
tory, zahušťující a želírující látky se položky „E 440
Pektiny“, „E 470 Na-, K- nebo Ca- soli jedlých mast-

ných kyselin samotné nebo ve směsích, odvozené z jed-
lých tuků nebo z destilovaných jedlých mastných ky-
selin“, „E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin“,
„E 472 Mono- a diglyceridy jedlých mastných kyselin
esterifikovaných kyselinou octovou, vinnou, citrono-
vou, mléčnou nebo mono- a diacetylvinnou“ a „E 490
Propan-1,2-diol“ zrušují.

24. V příloze č. 11 části B Pojiva, protispékavé
látky a koagulanty se položky „E 470 Sodné, draselné
a vápenaté steatity“ a „E 516 Síran vápenatý, dihydrát“
zrušují.

25. V příloze č. 11 části B Regulátory kyselosti se
položky „E 170 Uhličitan vápenatý“, „E 339 (i) Na-
-dihydrogen-orto-fosforečnan“, „E 339 (ii) Na-hydro-
gen-orto-fosforečnan“, „E 339 (iii) Na-orto-fosforeč-
nan“, „E 341 (i) Ca-tetrahydrogen-orto-fosforečnan“,
„E 341 (ii) Ca-hydrogen-orto-fosforečnan“, „E 450a
(iii) Na-difosforečnan“, „E 450b (i) Na-trifosforečnan“,
„E 500 (i) Uhličitan sodný“, „E 500 (ii) Hydrogenuhli-
čitan sodný“ a „E 540 Difosforečnan vápenatý“ zrušují.

26. V příloze č. 11 části B Vitaminy, provitaminy
a chemicky definované látky s obdobnými účinky se
položka „Vitamin E jako přípravky vitaminu E“ zru-
šuje.

27. V příloze č. 11 se část C zrušuje.

28. Příloha č. 16 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská
a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3
odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb.,
zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona
č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/
/2007 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

a) požadavky na kvalitu paliv používaných na plavi-
dlech vnitrozemské plavby2) a plavidlech námořní
plavby3), která plují pod vlajkou České republiky,
požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřo-
vání jejich kvality, způsob a termín ohlašování
údajů o obsahu síry v těchto palivech,

b) osvědčování kvality lodních paliv.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních
paliv

a) ve výzkumu a testování,

b) určených k přepracování před jejich konečným
spálením,

c) pro další zpracování v rafinérském průmyslu,

d) v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti
plavidel nebo záchranu života na moři,

e) v nezbytných situacích z důvodu poškození plavi-
dla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po
vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření
k zabránění nadměrným emisím nebo jejich mini-
malizování, a

f) na plavidlech, která používají schválené technolo-
gie snižování emisí4).

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) lodním palivem jakékoliv kapalné palivo získané
z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uve-
dená v příloze č. 1,

b) motorovou naftou jakékoliv lodní palivo, jehož
hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či
viskozity pro třídy DMB a DMC uvedené v pří-
loze č. 1,

c) plynovým olejem jakékoliv lodní palivo, jehož
hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či
viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v pří-
loze č. 1,
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1) Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně
směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud
jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde
o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových
plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se
ruší směrnice 93/12/EHS.

2) § 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
3) § 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní

bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění
z lodí.



d) distributorem právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo
na trh,

e) uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních
paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli
na výsostném území České republiky s výjimkou
dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu
v zásobnících plavidel.

§ 3

Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry v lodních palivech, která se použí-
vají na plavidlech námořní plavby podle § 1 odst. 1
písm. a), může být při plavbě v Baltském moři a v jeho
přístavech a v Severním moři a v jeho přístavech nej-
výše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních pali-
vech, která se používají na plavidlech námořní plavby
na ostatních mořích, se řídí ustanovením přílohy VI
Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí
z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této
úmluvě.

(2) Obsah síry v lodním plynovém oleji uvedeném
na trh Evropské unie na území České republiky nesmí
překročit 0,001 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných

a) vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 %
hmotnostních,

b) plavidly námořní plavby v přístavech členských
států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmot-
nostních.

(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo
u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po
připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské
unie a případná změna na původní lodní palivo se usku-
teční co nejpozději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na
případ, kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního
řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo
v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu
odebírá elektrickou energii ze břehu.

§ 4

Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Odběr vzorku za účelem ověřování kvality
lodních paliv zabezpečuje distributor. Odebírání
vzorků provádí v souladu s postupy podle přílohy č. 2.

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva ode-
braného podle odstavce 1 se zajišťuje postupy podle
příloh č. 1 a 2 a její výsledky jsou evidovány.

(3) Sledování obsahu síry v lodních palivech uve-
dených poprvé na trh České republiky, který zabezpe-
čuje Česká obchodní inspekce5), se provádí průběžně
odběrem vzorků lodních paliv u distributora. Analýzy
odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních
ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou
osobou5), která o výsledku provedené analýzy vystaví
příslušný protokol.

(4) Postupy ověřování kvality lodních paliv pou-
žívaných na plavidlech námořní plavby jsou stanoveny
Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí
z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této
úmluvě a jsou kontrolovány orgány pobřežních států.

§ 5

Osvědčování kvality lodních paliv

(1) Doklad osvědčující kvalitu lodních paliv (dále
jen „osvědčení“) je vystavován distributorem a je sou-
částí každé dodávky lodního paliva. Součástí osvědčení
o kvalitě lodního paliva je také zapečetěný vzorek do-
dávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

a) jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje dis-
tributora, obchodní firmu, právní formu, adresu
sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li
o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě
jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přidě-
leno, datum narození a adresu místa trvalého po-
bytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo pod-
nikání u osob, které nejsou občany České repu-
bliky,

b) druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód
kombinované nomenklatury6),

c) prohlášení o splnění požadavků stanovených pro
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5) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

sazebníku.



lodní palivo touto vyhláškou a příslušnými tech-
nickými normami s uvedením skutečného obsahu
síry, datum poslední kontroly kvality a identifi-
kační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,

d) hmotnost dodávky lodního paliva,

e) datum nakládky lodního paliva a

f) jméno a příjmení osoby, která osvědčení k lodnímu
palivu vystavila, a datum vystavení tohoto osvěd-
čení.

§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech

Údaje o množství a obsahu síry v lodních palivech
jsou každoročně oznamovány distributorem Minister-

stvu životního prostředí v termínu do 31. března za
uplynulý kalendářní rok podle bodu 2 přílohy č. 3.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků
na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a ná-
mořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Sbírka zákonů č. 199 / 2011Strana 2102 Částka 71



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 30. června 2011

o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 22. října 2011 opakované volby do zastupitel-
stva obce:

obec okres kraj

Karlova Studánka Bruntál Moravskoslezský

Ministr:

Kubice v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 1. července 2011

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 4 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, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2011 ze dne 21. června 2011, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 3/2010,
o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 7 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energe-
tickém regulačním věstníku ze dne 28. června 2011, v částce 3. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. srpna 2011.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
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