Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 67

Rozeslána dne 21. dubna 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
180. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
181. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
182. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
183. S d ě l e n í Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu
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180
VYHLÁŠKA
ze dne 15. dubna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/
/1999 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/
/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/
/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/
/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/
/2018 Sb. a zákona č. 52/2020 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 16 odst. 9 zákona:

Čl. I
V příloze č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 206/2018 Sb.,
se text „2018/849“ nahrazuje textem „2020/363“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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181
VYHLÁŠKA
ze dne 17. dubna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích
na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,
ve znění pozdějších předpisů

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. 124/2008 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 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. 250/2014 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona
č. 368/2019 Sb., k provedení § 27b odst. 9 písm. c)
veterinárního zákona:
Čl. I
V § 12 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních
a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/
/2009 Sb., vyhlášky č. 11/2015 Sb. a vyhlášky č. 65/
/2019 Sb., odstavec 5 zní:

„(5) Za malé množství zvěře, určené k prodeji
nebo dodání podle odstavce 1 uživatelem honitby, se
považuje nejvýše 4 000 kusů velké volně žijící zvěře
a 100 000 kusů drobné volně žijící zvěře odlovených
v jedné honitbě za rok.“.
Čl. II
Technický předpis
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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182
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 20. dubna 2020
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 19. září 2020 nové volby do zastupitelstva
obce:
obec

okres

kraj

Brod nad Tichou

Tachov

Plzeňský

Ministr:
Hamáček v. r.
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183
SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 9. dubna 2020
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu

Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu k 31. 12. 2019 na úrovni 30,79 % HDP.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
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