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VYHLÁŠKA

ze dne 28. května 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém
a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1
zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zá-
kona č. 310/2008 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., k pro-
vedení § 49 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchran-
ném vybavení námořní jachty a prokazování způsobi-
losti k vedení námořní jachty, se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 písm. c) se číslo „12“ nahrazuje
číslem „16“.

2. V § 10 odst. 1 písm. c), § 13 písm. b) a § 14
písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

3. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „4 stupně“ na-
hrazují slovy „6 stupňů“.

4. V § 11 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d)
až f).

5. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „1 000“ nahra-
zuje číslem „500“.

6. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „5“.

7. V § 25 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c)
a d).

8. V příloze č. 3 na straně 3 vzoru průkazu se na
obou místech číslo „12“ nahrazuje číslem „16“.

9. V příloze č. 3 na straně 4 vzoru průkazu v části
„OPRÁVNĚNÍ C – VELITEL JACHTY POBŘEŽ-
NÍ PLAVBY“ se v českém textu číslo „12“ nahrazuje
číslem „16“, číslo „10“ číslem „20“ a slova „4 stupně“
slovy „6 stupňů“.

10. V příloze č. 3 na straně 4 vzoru průkazu v části
„OPRÁVNĚNÍ C – VELITEL JACHTY POBŘEŽ-
NÍ PLAVBY“ se v anglickém textu číslo „12“ nahra-
zuje číslem „16“, číslo „10“ číslem „20“ a číslo „4“
číslem „6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty
v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1
písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje
za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v ob-
lasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c)
vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni na-
bytí účinnosti této vyhlášky.

2. Požádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení
námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle
§ 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
o výměnu průkazu, Námořní úřad tento průkaz vy-
mění za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty
v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1
písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném
po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. Námořní úřad
před provedením výměny průkazu způsobilosti podle
věty první odebere žadateli průkaz způsobilosti, který
je vyměňován.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června
2013.

Ministr:

Ing. Stanjura v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2013,

kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu
na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

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., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/
/2012 Sb., k provedení § 75 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek
vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopa-
tii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, se mění
takto:

1. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3
a 4 zní:

„§ 2

Podmínky vyšetřování skotu na bovinní
spongiformní encefalopatii

(1) V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa se
na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje skot
starší 30 měsíců narozený ve státech nebo na územích
neuvedených v příloze k této vyhlášce.

(2) V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa,
jde-li o zvířata nuceně poražená mimo jatky3), nebo

zvířata, u nichž byly při prohlídce před porážkou po-
zorovány klinické příznaky nákazy4), se na bovinní
spongiformní encefalopatii vyšetřuje

a) skot starší 24 měsíců narozený v České republice
nebo ve státech neuvedených v příloze k této vy-
hlášce nebo na územích neuvedených v příloze
k této vyhlášce, nebo

b) skot starší 48 měsíců narozený v členském státě
Evropské unie uvedeném v příloze k této vyhlášce
nebo na území uvedeném v příloze k této vyhlášce,
s výjimkou České republiky.

3) Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. první odrážka nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.
Příloha III oddíl I kapitola VI nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004,
kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potra-
viny živočišného původu, v platném znění.

4) Příloha III kapitola A část I bod 2. 1. druhá odrážka na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.
Příloha I oddíl II kapitola III bod 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004,
kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních
kontrol produktů živočišného původu určených k lidské
spotřebě, v platném znění.“.

2. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 309/2011 Sb.

SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE A ÚZEMÍ,
JIMŽ JE POVOLENO NEVYŠETŘOVAT SKOT NA BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ

ENCEFALOPATII V RÁMCI PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA

1. Belgie

2. Česká republika

3. Dánsko

4. Estonsko

5. Finsko

6. Francie

7. Irsko

8. Itálie

9. Kypr

10. Litva

11. Lotyšsko

12. Lucembursko

13. Maďarsko

14. Malta

15. Německo

16. Nizozemsko

17. Polsko

18. Portugalsko

19. Rakousko

20. Řecko

21. Slovensko

22. Slovinsko

23. Spojené království a Normanské ostrovy a Ostrov Man

24. Španělsko

25. Švédsko“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2013.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2013

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 5. června 2013 se ke 100. výročí naro-
zení operního pěvce Beno Blachuta vydává pamětní
stříbrná mince po 500 Kč (dále jen „pětisetkoruna“).

(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a ma-
tovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Pětisetkoruna v běžném i zvláštním provedení
se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů
mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr
40 mm a síla 2,6 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném
i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru
0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná
odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka
nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním pro-
vedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 25 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně pětisetkoruny je obrys postavy
Beno Blachuta v roli prince z opery Antonína Dvořáka
„Rusalka“. Uvnitř postavy jsou vypsány názvy někte-
rých oper, ve kterých Beno Blachut vystupoval. Při
levém a pravém okraji pětisetkoruny je název státu
„ČESKÁ REPUBLIKA“. Vlevo od postavy Beno Bla-
chuta je označení nominální hodnoty mince se zkrat-
kou peněžní jednotky „500 Kč“. Značka České min-
covny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při
levém spodním okraji pětisetkoruny.

(2) Na rubové straně pětisetkoruny je portrét
Beno Blachuta. Při levém okraji pětisetkoruny je opis
„BENO BLACHUT“. Při pravém okraji pětisetko-
runy jsou letopočty „1913 – 2013“. Při spodním okraji
pětisetkoruny je iniciála autora pětisetkoruny Vojtěcha
Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písme-
nem „D“.

(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. června
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 137/2013 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 27. května 2013

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 23. listopadu 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Staňkovice Litoměřice Ústecký

Ministr:

Kubice v. r.
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Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
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Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
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č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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