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O B S A H :

25. Vyhláška, 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

26. Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše
paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2012,

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,
§ 4 odst. 9 a § 5 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb. a zákona č. 33/
/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., vyhlášky
č. 169/2010 Sb., vyhlášky č. 336/2010 Sb. a vyhlášky
č. 198/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kte-
rou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být
použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata,
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, kterou se
stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely vý-
živy.
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.“.

2. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17
zní:

„§ 4

Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci
[K § 3 odst. 7 písm. a) a b) zákona]

(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke
krmení je považován za vyhovující, pokud výsledek
analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené

v přímo použitelném předpise Evropské unie, který
upravuje oblast nežádoucích látek17).

(2) Seznam skladištních škůdců s vyobrazením je
uveden v příloze č. 3.

17) Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011,
kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů,
melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci urči-
tými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se kon-
solidují přílohy I a II uvedené směrnice.“.

3. V § 23 odst. 1 písm. a) se slova „nebo určitých
proteinových krmiv“ zrušují.

4. V § 23 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) skupiny krmných surovin,“.

5. V § 23 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

6. V § 25 písm. d) se slova „ , zrnin nebo olejnin
s obsahem geneticky modifikovaných organismů“ zru-
šují.

7. Příloha č. 2 se zrušuje.

8. V příloze č. 11 části B Vitaminy, provitaminy
a chemicky definované látky s obdobnými účinky se
položka „Vitamin B6 (přípravek či čistá substance
pyridoxol-hydrochloridu)“ zrušuje.

9. V příloze č. 17 se bod 6. zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2012,

kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

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. 308/2011 Sb., k provedení § 38b odst. 3
a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo pou-
žitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky
nákladů spojených s

a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na
ceninovém papíře s ochrannými znaky,

b) prováděním pohraniční veterinární kontroly na
období 2 let.

§ 2

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním
veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vy-

tištěním veterinárního osvědčení k vývozu na cenino-
vém papíře s ochrannými znaky je 185 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vy-
tištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na
ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.

§ 3

Výše paušální částky nákladů spojených
s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše paušální částky nákladů spojených s provádě-
ním pohraniční veterinární kontroly na roky 2012
a 2013 je stanovena v příloze této vyhlášky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách
zvířat, v platném znění.



Příloha k vyhlášce č. 26/2012 Sb.
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Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví
ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
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Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14,
tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-
-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečáko-
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Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959;
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Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného 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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné 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.
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