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O B S A H :

203. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve
znění pozdějších předpisů

204. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při
ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky
č. 260/2003 Sb.

205. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2011,

kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb.,
o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona
č. 37/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových
nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vy-
hlášky č. 276/2005 Sb. a vyhlášky č. 72/2007 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „nebo s přesností na pa-
desátihaléře“ zrušují a slova „a ostatní tabák množství
takového“ se nahrazují slovem „množství“.

2. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou
na určenou část balení, která je uzpůsobena k otevírání,
a to tak, aby nebylo možné bez viditelného poškození
tabákové nálepky balení otevřít. Balení může mít pouze
jednu část uzpůsobenou k otevírání.“.

3. V § 2 se odstavce 4 a 5 zrušují.

4. V nadpisu i textu § 3 se slova „zaměstnance,
který pracuje v celním úřadu,“ nahrazují slovy „úřední
osoby celního úřadu“ a za slova „výrobce,“ se vkládají
slova „oprávněného příjemce,“.

5. V nadpisu i textu § 4 se slova „zaměstnance,
který pracuje v celním ředitelství, pověřeného“ nahra-
zují slovy „úřední osoby celního ředitelství pověřené“
a v textu § 4 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 118
odst. 6 a“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „ , tabáku ke kouření
a ostatního tabáku“ nahrazují slovy „a tabáku ke kou-
ření“.

7. V § 9 se slova „zaměstnance, který pracuje v po-
věřeném celním úřadu a“ nahrazují slovy „úřední oso-
by pověřeného celního úřadu, která“.

8. § 9a se včetně nadpisu zrušuje.

9. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „zaměstnance,
který pracuje v celním úřadu,“ nahrazují slovy „úřední
osoby celního úřadu“.

10. V příloze č. 1 se slovo „zaměstnanec“ nahra-
zuje slovy „úřední osoba celního úřadu“.

11. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „zaměstnance,
který pracuje v celním ředitelství, pověřeného“ nahra-
zují slovy „úřední osoby celního ředitelství pověřené“.

12. V příloze č. 2 se za slovo „Podle“ vkládají
slova „§ 118 odst. 6 a“, za slovo „pověřen(a)“ se vklá-
dají slova „úřední osoba“ a slova „Státní tiskárna cenin“
se zrušují.

13. V příloze č. 3 písm. c) se slova „a ostatní ta-
bák“ a slova „a ostatního tabáku“ zrušují.

14. V příloze č. 4 bodě 1 se slova „zaměstnance,
který pracuje v pověřeném celním“ nahrazují slovy
„úřední osoby pověřeného celního“.

15. V příloze č. 4 bodě 1 písm. c) se slova
„a ostatní tabák“ zrušují.

16. Přílohy č. 6 a 7 se včetně nadpisů zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2011,

kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb.,
kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla,

které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS,
ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/
/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování
nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny
na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění
vyhlášky č. 260/2003 Sb., se zrušuje1).

Čl. II

Část čtrnáctá vyhlášky č. 260/2003 Sb., kterou
se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července
2011.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS,
71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii.
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2011,

kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 13
odst. 11 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat
vyžadujících zvláštní péči, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

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

3. V příloze se slova „a způsob a místo jejich trva-
lého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost zví-
řete, které musí být takto označeno“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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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.

Strana 2128 Částka 72

8591449 072014

11

ISSN 1211-1244


