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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.
a zákona č. 326/2009 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skon-
čení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na
služebním příjmu“) a náhrada nákladů na výživu pozů-
stalých náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru přísluš-
níků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších před-
pisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů1), se
upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých,

popřípadě zvýšený podle dřívějších právních před-
pisů2), se zvyšuje o 1,6 %.

§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na služeb-
ním příjmu a na náhradu nákladů na výživu pozůsta-
lých po 31. prosinci 2011, průměrný služební příjem
rozhodný pro výpočet náhrad podle § 1 se nezvyšuje.

§ 3

Úprava podle § 1 přísluší od 1. ledna 2012 a pro-
vede se bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých a na
žádost příslušníka se provede v případě, že mu náhrada
za ztrátu na služebním příjmu nenáležela z důvodu
zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů
o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.
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1) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů.
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zá-
kon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů pro rok 2012 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-

nostních sborů pro rok 2012 stanovená podle § 114
odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení.

§ 3

Nařízení vlády č. 374/2010 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů na rok 2011, se zrušuje.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2011

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí
měně pro rok 2012 jsou stanoveny v příloze k této vy-
hlášce.

§ 2

Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základ-
ních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, se
zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 379/2011 Sb.
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380

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů
ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu

v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlino-
lékařské péči a o změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 4 odst. 1 písm. c) a § 4 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hu-
bení škodlivých organismů ve skladech rostlinných pro-
duktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu
v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního
zemědělského intervenčního fondu, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 88 odst. 1 písm. a)“ na-
hrazují slovy „§ 88 odst. 1 písm. a) a b)“ a slova „§ 4
odst. 1 písm. d)“ se nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. c)“.

2. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Evidence výskytu a evidence hubení škodlivých
organismů ve skladech rostlinných produktů

[§ 4 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Provozovatel skladu rostlinných produktů ve-

de evidenci výskytu škodlivých organismů v prázd-
ném skladu i v uskladněných produktech podle vzoru
uvedeného v příloze č. 1. Evidence hubení škodlivých
organismů obsahuje název použitého přípravku na
ochranu rostlin nebo biocidního přípravku, dobu pou-
žití a aplikační dávku.

(2) Evidenci podle odstavce 1 uchovávají provo-
zovatelé skladů rostlinných produktů po dobu nejméně
3 roky.

(3) Rovněž provozovatelé skladů rostlinných pro-
duktů, kteří neprovozují prvovýrobu, zpřístupní evi-
dence podle odstavce 1 postupem podle bodu 7 čás-
ti III přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně po-
travin, v platném znění.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle
§ 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti
na úseku rostlinolékařské péče, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).

2. V § 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno c) se zrušuje.

3. § 2 a 3 se včetně skupinového nadpisu a nadpisů
zrušují.

4. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Osoby živnostensky podnikající v oboru oše-
třování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy
proti škodlivým organismům musí mít

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví
nebo lesnictví,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zeměděl-
ství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo

c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, za-
hradnictví nebo lesnictví

a praxi v oboru ochrana rostlin v délce stanovené podle
odstavce 2 a platné osvědčení o odborné způsobilosti
pro práci s přípravky.“.

5. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Osoby živnostensky podnikající v oboru
kontrolní testování mechanizačních prostředků na
ochranu rostlin musí mít

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví
nebo lesnictví,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zeměděl-
ství, zahradnictví nebo lesnictví,

c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, za-
hradnictví nebo lesnictví, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší
odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se
zaměřením studia jiným, než je uvedeno v písme-
nech a) až c),

a praxi v obsluze a seřizování mechanizačních pro-
středků na ochranu rostlin v délce stanovené podle od-
stavce 4.“.

6. V § 4 odst. 4 se za slova „písm. a)“ vkládají
slova „až c)“ a slova „b) a c)“ se nahrazují slovem „d)“.

7. V § 5 odst. 1 se slova „Osobou odborně způ-
sobilou pro zacházení s přípravky a k výkonu odborné
rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zá-
kona je osoba, která prokáže znalost“ nahrazují slovy
„U zkoušky podle § 6 musí osoba prokázat znalost“.

8. V § 5 odst. 2 se slovo „registrovaných“ nahra-
zuje slovem „povolených“.

9. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „a rodné číslo,
bylo-li přiděleno“ zrušují.

10. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „a vyzve uchazeče o zkoušku odborné způsobi-
losti, aby v den konání zkoušky předložil originály do-
kladů uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) k ověření shody
opisu nebo kopie s originálem dokladu, které provede
zkušební komise před vykonáním zkoušky. Nepřed-
loží-li uchazeč originály dokladů podle věty prvé nebo
se opis nebo kopie nebudou shodovat s originálem do-
kladu, nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn“.

11. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Obsah a rozsah kurzu k získání znalostí a do-
vedností pro správné a bezpečné zacházení s přípravky
na ochranu rostlin je uveden v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.“.

12. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
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„§ 7a

Náležitosti osvědčení o absolvování odborného
kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečném

zacházení s přípravky na ochranu rostlin
(K § 86 odst. 4 zákona)

Osvědčení o absolvování odborného kurzu
správné praxe v ochraně rostlin a bezpečném zacházení
s přípravky na ochranu rostlin obsahuje tyto údaje:

a) údaj, že se jedná o osvědčení o absolvování kurzu
podle § 86 odst. 4 zákona,

b) název vzdělávacího zařízení,

c) sídlo vzdělávacího zařízení,

d) pořadové číslo osvědčení vydané vzdělávacím za-
řízením,

e) jméno, příjmení, datum narození absolventa
kurzu,

f) název odborného kurzu,

g) údaje o době trvání kurzu, datum vydání osvěd-
čení,

h) otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za
vzdělávací zařízení.“.

13. V příloze č. 1 se slova „rodné číslo, bylo-li
přiděleno“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 245/2011 Sb., (dále
jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti za-
vlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/
/2009 Sb. a vyhlášky č. 76/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství (dále
jen „Společenství“)“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Evrop-
ských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

3. V § 3 odst. 4 písm. a), v příloze č. 1 části A
v nadpisu oddílu I se slova „části Společenství“ nahra-
zují slovy „části Evropské unie“.

4. V § 3 odst. 4 písm. a) a b), příloze č. 1 části A
nadpisu oddílů I a II, příloze č. 2 části A nadpisu oddí-
lů I a II a příloze č. 9 části A nadpisu oddílu I se slova
„celé Společenství“ nahrazují slovy „celou Evropskou
unii“.

5. V § 3 odst. 4 písm. b), příloze č. 1 části A nad-
pisu oddílu II, příloze č. 2 části A nadpisu oddílů I a II
a poznámkách pod čarou č. 1 a 2, příloze č. 4 části A
oddílu I bodě 49.2. druhém sloupci písm. b) třetí
odrážce a oddílu II bodě 28.2. druhém sloupci písm. b)
čtvrté odrážce se slova „ve Společenství“ nahrazují
slovy „v Evropské unii“.

6. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „celém Společen-
ství“ nahrazují slovy „celé Evropské unii“.

7. V § 5 odst. 12, příloze č. 1 nadpisu části A, pří-
loze č. 2 nadpisu části A, příloze č. 3 nadpisu části A,
příloze č. 4 nadpisu části A, oddílu II bodě 18.2. dru-
hém sloupci druhé a třetí odrážce, příloze č. 6 bodě 11.
formuláře a nadpisu přílohy č. 9 se slova „území Spo-
lečenství“ nahrazují slovy „území Evropské unie“.

8. V § 10 se odstavce 3 a 4 zrušují.

9. V § 15 odst. 2 písm. a) a § 15 odst. 5 až 8 se
slovo „ES“ nahrazuje slovem „EU“.

10. V § 19 odst. 1 se slova „jazyků Společenství“
nahrazují slovy „jazyků Evropské unie“.

11. V nadpisu § 22 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „9“.

12. V § 22 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „4“.

13. V § 22 odst. 2 se slova „zboží Společenství“
nahrazují slovy „zboží Evropské unie“.

14. V nadpisu § 23 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „9“.

15. V § 23 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

16. V nadpisu § 32 se slova „Náhrada majetkové
újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných
rostlinolékařských opatření a náležitosti žádosti o tuto
náhradu“ nahrazují slovy „Náležitosti žádosti o ná-
hradu nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provedení
uložených mimořádných rostlinolékařských opatření“.

17. V § 32 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

18. V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 32
odst. 1 písm. e) se slova „majetkové újmy“ nahrazují
slovy „účelně vynaložených nákladů a způsobených
ztrát“.

19. V § 32 odst. 2 úvodní části ustanovení se čís-
lo „2“ nahrazuje číslem „1“.

20. V § 32 odst. 2 písm. e) se slova „vyčíslenou
majetkovou újmu utrpěnou“ nahrazují slovy „vyčíslené
účelně vynaložené náklady a způsobené ztráty“.

21. V příloze č. 3 části A bodě 12. druhém
sloupci, části B bodě 1. prvním sloupci a bodě 2.
prvním sloupci, příloze č. 4 části A oddílu I bodě 1.1.
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druhém sloupci písm. b) a c), bodě 1.2. druhém sloupci
písm. b), bodě 1.3. druhém sloupci písm. d) a e), bo-
dě 1.4. druhém sloupci písm. c), bodě 1.5. písm. e) a f),
bodě 1.6. druhém sloupci písm. c) a d), bodě 1.7.
druhém sloupci písm. d), bodě 7.1. druhém sloupci
písm. c), bodě 7.2. druhém sloupci písm. b), bodě 7.3.
druhém sloupci písm. a), bodě 15. druhém sloupci
písm. b), bodě 16. druhém sloupci druhé odrážce, bo-
dě 16.2. druhém sloupci písm. a) a b), bodě 16.2. dru-
hém sloupci písm. c) druhé odrážce, bodě 16.3. druhém
sloupci písm. a) a b), bodě 16.4. druhém sloupci
písm. a) a b), bodě 16.5. druhém sloupci písm. d), bo-
dě 17. druhém sloupci písm. a) a b), bodě 25.1. druhém
sloupci písm. b), bodě 25.2. druhém sloupci písm. b),
bodě 25.4. druhém sloupci písm. b), bodě 48. druhém
sloupci úvodní části ustanovení, oddílu II bodě 9. dru-
hém sloupci písm. a), bodě 10. druhém sloupci písm. b),
bodě 10. druhém sloupci písm. c) první odrážce, bo-
dě 18.3 písm. b) podbodě (cc) druhé odrážce, bo-
dě 27.2. druhém sloupci v úvodní části ustanovení,
části B bodě 14.7. druhém sloupci písm. b), bodě 21.
druhém sloupci písm. a) a b) a bodě 21.3. druhém
sloupci písm. a) se slova „předpisu Společenství“ na-
hrazují slovy „předpisu Evropské unie“.

22. V příloze č. 4 části A oddílu I bodě 25.1. dru-
hém sloupci písm. b) a bodě 25.2. druhém sloupci
písm. b) se slova „opatřením Společenství“ nahrazují
slovy „opatřením Evropské unie“.

23. V příloze č. 4 části A oddílu II bodě 18.1.
druhém sloupci písm. a) a b) a bodě 18.5. druhém

sloupci úvodní části ustanovení se slova „opatření Spo-
lečenství“ nahrazují slovy „opatření Evropské unie“.

24. V příloze č. 4 části A nadpisu oddílu II, nad-
pisu přílohy č. 9 a nadpisu části A se slova „ze Spole-
čenství“ nahrazují slovy „z Evropské unie“.

25. V příloze č. 4 části B bodě 21.1. druhém
sloupci úvodní části ustanovení se slova „do Společen-
ství“ nahrazují slovy „do Evropské unie“.

26. V nadpisu přílohy č. 6 se slova „států Spole-
čenství“ nahrazují slovy „států Evropské unie“.

27. V příloze č. 6 nadpisu prvního sloupce formu-
láře se slova „Evropská Společenství/European Com-
munities“ nahrazují slovy „Evropské unie/European
Union“ a bodě 11. formuláře se slova „the territory
of the Community“ nahrazují slovy „the territory of
the European Union“.

28. V příloze č. 7 části A oddíle IV bodě 5. pod-
bodě 4. a 5. se slova „metodou Společenství“ nahrazují
slovy „metodou Evropské unie“.

29. V nadpisu přílohy č. 9 se slova „mimo Spole-
čenství“ nahrazují slovy „mimo Evropskou unii“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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383

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony
provedené Státní rostlinolékařskou správou

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení
§ 79 odst. 3:

Čl. I

V příloze k vyhlášce č. 175/2005 Sb., o náhradách
nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlino-
lékařskou správou, články VI až XII včetně poznámky
pod čarou č. 1 znějí:
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Byla-li podána žádost o provedení odborného
úkonu podle čl. VI až XII přílohy k vyhlášce č. 175/
/2005 Sb. přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
účtují se žadateli náklady za provedení tohoto odbor-
ného úkonu podle vyhlášky č. 175/2005 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a to

i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2011.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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384

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011

o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb.,
o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA O TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
A O OZNAČOVÁNÍ DŘEVĚNÉHO

OBALOVÉHO MATERIÁLU

§ 1

Předmět

Tato vyhláška upravuje

a) náležitosti a vzor značky pro označování dřevě-
ného obalového materiálu (dále jen „značka“),

b) způsob označování dřeva nebo dřevěného obalo-
vého materiálu,

c) technické a technologické požadavky na technické
zařízení a náležitosti technologického postupu,

d) technologické požadavky na označování dřevě-
ného obalového materiálu a náležitosti technolo-
gického postupu.

§ 2

Náležitosti a vzor značky

[K § 69a odst. 5 písm. a) zákona]

(1) Vzor značky je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

(2) Pozice symbolů musí odpovídat vzorům uve-
deným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Provedení značky
musí být takové, aby byla viditelná a čitelná bez použití
vizuálních pomůcek.

(3) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného
prostoru žádné jiné informace.

§ 3

Způsob označování, technologické požadavky
pro označování dřevěného obalového materiálu

a náležitosti technologického postupu

[K § 69a odst. 5 písm. a) a c) zákona]

(1) Označení dřevěného obalového materiálu
musí být čitelné, trvalé, nepřenosné a být umístěno na
viditelném místě, nejméně na dvou protilehlých stra-
nách obalu. Nesmí být napsáno ručně ani provedeno
červenou nebo oranžovou barvou.

(2) Způsoby označování dřevěného obalového
materiálu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Technologické požadavky pro označování
dřevěného obalového materiálu a náležitosti technolo-
gického postupu obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Technické a technologické požadavky na technické
zařízení a náležitosti technologického postupu

[K 69a odst. 5 písm. b) zákona]

(1) Technické zařízení musí být konstrukčně
i funkčně způsobilé k provedení ošetření.

(2) Technické zařízení musí být schopno dosáh-
nout stanovené hodnoty teploty, uvedené v příloze č. 3
k této vyhlášce.

(3) Technické zařízení musí být vybaveno zázna-
movým zařízením pro získávání, ukládání a uchovávání
dat, která prokazují splnění minimálních požadavků
a která prokazují splnění požadavků na dosažení mini-
mální teploty a doby stanovených pro ošetření tech-
nickými požadavky uvedenými v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

(4) Technologický postup pro ošetřování dřevě-
ného obalového materiálu musí obsahovat náležitosti
uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Technické a technologické požadavky na tech-
nické zařízení pro ošetřování dřevěného obalového ma-
teriálu jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
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(6) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalového
materiálu je možné použít pouze dřevo, na kterém se
nenachází žádná kůra, s výjimkou jakéhokoliv množ-
ství vizuálně oddělených jasně zřetelných malých kous-
ků kůry, pokud jsou

a) užší než 3 cm (bez ohledu na délku), nebo

b) širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného
kousku kůry menšího než 50 cm2.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o mechanizačních prostředcích
na ochranu rostlin

§ 5

Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních pro-
středcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 147/
/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje
tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje
označení písmene a).

2. V § 5 písm. a) se slovo „dvou“ nahrazuje slo-
vem „pěti“.

3. V § 5 písm. c) se slova „3 roky“ nahrazují slovy
„5 let“.

4. § 9 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2011.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2011 Sb.
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385

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 30. listopadu 2011

o vydání cenových 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. 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, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2011 ze dne 21. listopadu 2011, o cenách regulovaných služeb souvise-
jících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 5/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny
regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny, cenové rozhodnutí č. 6/2011 ze dne 21. listopadu
2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí
nízkého napětí, a cenové rozhodnutí č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energe-
tických zdrojů.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/2011
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 23. listopadu 2011, v částce 6. Uvedeným dnem nabylo cenové
rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2012.

Cenová rozhodnutí č. 5/2011 a č. 6/2011 uveřejnil Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním
věstníku ze dne 24. listopadu 2011, v částce 7. Účinnosti nabývají obě cenová rozhodnutí dnem 1. ledna 2012.

Cenové rozhodnutí č. 7/2011 Energetický regulační úřad uveřejnil v Energetickém regulačním věstníku ze
dne 25. listopadu 2011, v částce 8. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2012.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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