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416

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k provedení
§ 8 odst. 5, § 10 odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31
odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních poža-
davcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních
podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění
vyhlášky č. 260/2005 Sb. a vyhlášky č. 156/2006 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 10
odst. 1 úvodní části ustanovení, § 53, § 56 písm. c)
a f), § 79 a § 80 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 3 se věta druhá zrušuje.

3. V § 11 se slova „Evropského společenství“ na-
hrazují slovy „Evropské unie“ a slova „budou stano-
vena rozhodnutím orgánů Evropské unie“ se nahrazují
slovy „sděluje Komise“.

4. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„§ 12

Odesílání prasat určených pro členské státy nebo
jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou
uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení
dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při
obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení
kritérií pro poskytování informací o této nákaze17),
a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí,
které nejsou v příloze tohoto rozhodnutí uvedeny, je
povoleno pouze za podmínek uvedených v příloze č. 3
k této vyhlášce.

17) Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008

o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby
při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kri-
térií pro poskytování informací o této nákaze, v platném
znění.“.

5. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„§ 14

Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem
týkající se infekční rinotracheitidy skotu

Skot, který pochází z jiných členských států nebo
oblastí než z těch, které jsou uvedeny v příloze II roz-
hodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS
ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem
v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotra-
cheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcova-
cích programů navrhovaných některými členskými
státy18), a který je určen pro členské státy nebo oblasti
uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, musí splňovat
podmínky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce.

18) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004
o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších zá-
ruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství
v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka
a schválením vymýcovacích programů navrhovaných někte-
rými členskými státy, v platném znění.“.

6. V § 15b odst. 1 písm. b) se slova „svodem nebo
stanicí odpočinku13a)“ nahrazují slovy „shromažďova-
cím střediskem nebo kontrolním stanovištěm“.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

7. V § 15d úvodní části ustanovení se slova „ , jiné
prostory a zařízení“ nahrazují slovy „a jiné prostory“.

8. V § 15d písm. c) bod 2 zní:

„2. vhodné prostory pro nakládání a vykládání
zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení,
krmení a nezbytné ošetření zvířat; tyto pro-
story musí být dobře čistitelné a dezinfikova-
telné,“.

Sbírka zákonů č. 416 / 2012Strana 5338 Částka 152



9. V § 16 písm. b) bodě 3 se slova „v souladu
s metodickým návodem Státní veterinární správy“ zru-
šují.

10. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a určení“.

11. V § 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

„3. v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání
bylo podrobeno veterinárnímu vyšetření pro-
vedenému ošetřujícím veterinárním lékařem,
při němž nebyl zjištěn žádný klinický příznak
nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na
kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podro-
bováno veterinárnímu vyšetření provedenému
ošetřujícím veterinárním lékařem každý měsíc,
naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním.
V tomto případě musí být v průběhu 72 ho-
din předcházejících odeslání zkontrolovány
záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posou-
zen její současný zdravotní stav na základě
aktuálních informací, poskytnutých chovate-
lem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté
informace podezření z nákazy, na kterou je
drůbež vnímavá, musí být úředním veterinár-
ním lékařem provedena další veterinární kon-
trola, která vyloučí možnou přítomnost ná-
kazy,“.

12. V § 29 písm. b) se slova „úředním veterinár-
ním lékařem“ nahrazují slovy „ošetřujícím veterinár-
ním lékařem“.

13. § 30 až 33 se zrušují.

14. V § 34 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

15. V § 35 odstavec 2 zní:

„(2) Ustanovení § 26 se na drůbež uvedenou v od-
stavci 1 nevztahuje.“.

16. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„§ 26 až 34“ nahrazují slovy „§ 26 až 29, § 34“.

17. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „9“
nahrazuje číslem „8“.

18. V § 36 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) veškerá drůbež jedné zásilky mít v měsíci před-
cházejícím odeslání negativní výsledek bakteriolo-
gického nebo sérologického vyšetření na Salmo-
nellu pullorum a Salmonellu gallinarum v souladu
s přílohou č. 7 této vyhlášky,“.

19. V § 41 odst. 3 se za slovo „Drůbež“ vkládají
slova „určená k repopulaci“.

20. V § 45 odst. 1 písm. b) a c) a v § 51 odst. 1
úvodní části ustanovení se slova „ze zařízení“ nahrazují
slovy „z podniku“.

21. V § 45 odstavec 2 zní:

„(2) Nejsou-li zvířata uvedená v odstavci 1 prová-
zena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokla-
dem, musí být provázena písemným prohlášením, jímž
provozovatel podniku potvrzuje, že odesílaná zvířata
nejevila v době odesílání žádný zjevný příznak one-
mocnění a že podnik nepodléhá mimořádným veteri-
nárním opatřením.“.

22. V § 46 odst. 2 se slova „od chovatele, který ji
má v zájmovém chovu“ nahrazují slovy „od jiného
chovatele“.

23. V § 47 písm. a) a v § 49 odst. 2 písm. b) se
slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podnik“.

24. V § 47 písm. d) se slova „ze zařízení, které“
nahrazují slovy „z podniku, který“.

25. V § 47 písm. e), § 49 odst. 1 písm. b) a odst. 2
písm. c), § 51 odst. 1 písm. a) a v § 51 odst. 2 se slovo
„zařízení“ nahrazuje slovem „podniku“.

26. V § 49 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) pocházejí z podniku, ve kterém v průběhu 30 dnů
před odesláním nebyla diagnostikována aviární in-
fluenza ptáků a z podniku nebo oblasti, které ne-
podléhají mimořádným veterinárním opatřením,
přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí ší-
ření newcastleské choroby,“.

27. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) nesmí pocházet z podniku nebo přijít do styku se
zvířaty z podniku, ve kterém byla diagnostikována
psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neu-
plynula doba nejméně dvou měsíců od posledního
zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod
veterinárním dozorem, trvala nejméně 2 měsíce,“.

28. § 52 včetně nadpisu zní:

„§ 52

Lišky a norci

Lišky a norci nesmí být předmětem obchodování,
jestliže pocházejí z podniku nebo byli ve styku se zví-
řaty z podniku, ve kterém se vyskytuje vzteklina ne-
bo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu
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6 měsíců před odesláním, a ve kterém není uskutečňo-
ván program systematického očkování.“.

29. § 54 se včetně poznámky pod čarou č. 14b
zrušuje.

30. V § 56 písm. d), e) a g) se slovo „Společenství“
nahrazuje slovy „Evropské unie“.

31. § 63 včetně nadpisu zní:

„Koňovití

§ 63

Není-li stanoveno jinak, mohou být zvířata před-
mětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že

a) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je
uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí,
z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské
unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské
unie,

b) byla během tří měsíců před odesíláním chována
v odesílající zemi v podniku s veterinárním dozo-
rem,

c) byla po dobu 30 dnů před odesláním izolována od
zvířat odlišného nákazového statusu.“.

32. V § 73 odst. 1 písm. d) se za slovo „karanténě“
vkládají slova „nebo izolaci“.

33. V § 73 odstavec 3 zní:

„(3) Jde-li o psy, kočky a fretky, musí být veteri-
nární podmínky jejich dovozu rovnocenné podmínkám
stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské
unie16). Tato zvířata musí být doprovázena veteri-
nárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že
24 hodin před odesláním zvířat provedl schválený ve-
terinární lékař klinické vyšetření, při němž se ukázalo,
že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou
schopna snést přepravu do místa určení.“.

34. § 76 se zrušuje.

35. V příloze č. 1 písm. f) se slovo „chobotnatci“
nahrazuje slovy „asijští sloni“.

36. V příloze č. 1 se na konci textu písmene f)
doplňují slova:

„Ebola Primáti
Neštovice opic Rodentia a primáti
Malý úlový brouk (Aethina tumida) Včela a čmelák (Apis a Bombus)
Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) Včela (Apis)“.

37. Příloha č. 2 se zrušuje.
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38. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
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39. V příloze č. 4 v bodě 5 se v poznámce č. (1)
slovo „řadu“ nahrazuje slovem „úřadu“.

40. Příloha č. 5 se zrušuje.
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41. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
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42. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
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43. Příloha č. 8 včetně poznámky pod čarou č. 13c
zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
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44. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
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45. Příloha č. 10 se zrušuje.

46. V příloze č. 11 bodě 2 se slovo „klusavka“
zrušuje.

47. V příloze č. 12 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova
„určení, zásilce nebo“ nahrazují slovy „místu určení,
přepravě z nebo do“.

48. V příloze č. 12 odst. 1 písm. e) se za slovo
„dohodu“ vkládá slovo „s“.

49. V příloze č. 12 odst. 1 písm. g) bod 1 zní:

„1. bude vyhovovat s nutnými změnami v podrob-
nostech (mutatis mutandis) požadavkům uve-
deným v § 17a odst. 5 a 6 zákona,“.

50. V příloze č. 12 odst. 2 úvodní části ustanovení
se slovo „prosazeno“ nahrazuje slovem „zachováno“.

51. V příloze č. 13 písm. a) se slova „příslušným

úřadem“ nahrazují slovy „Ústavem pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv“.

52. Příloha č. 14 se zrušuje.

53. V příloze č. 16 se v řádku katarální horečka
ovcí slova „žádný případ nákazy a žádné očkování v po-
sledních 12 měsících s vhodnou kontrolou populace
Culicoides“ nahrazují slovy „žádný případ nákazy
a žádné očkování v posledních 24 měsících s vhodným
tlumením populace Culicoides“ a slova „všechny druhy
kromě druhů čeledi Suidae (prasatovití)“ se nahrazují
slovy „všechny druhy kromě druhů rodu Bos, Bison,
Bubalus, Ovis a Capra a čeledi Suidae“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 16. listopadu 2012

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. 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. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 2/2012
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. října 2012, v částce 6. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2013.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Sbírka zákonů č. 417 / 2012Strana 5356 Částka 152



Sbírka zákonů 2012Částka 152 Strana 5357



Sbírka zákonů 2012Strana 5358 Částka 152



Sbírka zákonů 2012Částka 152 Strana 5359



Sbírka zákonů 2012

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč,
třetí záloha na rok 2012 činí 4 500,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční
předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená
linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14;
České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň:
Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: 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, Klečákova 347; Praha 10: BMSS
START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenské-
ho 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková,Žižkova 45; Žatec: Jindřich
Procházka, Bezděkov 89 – 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 předplatného 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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