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VYHLÁŠKA

ze dne 24. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu
a tranzitu produktů 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., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 33
odst. 6, § 37 odst. 5 a § 38 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontro-
lách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve
znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006
Sb. a vyhlášky č. 59/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1
odst. 2, § 2 písm. a) a j), § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2
a 3, § 7, § 11 odst. 1 písm. a) a c), § 11 odst. 2, § 11
odst. 4 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 4 písm. c),
§ 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, pří-
loze č. 8 části A první a šesté odrážce a v příloze č. 8
části B bodu 3 podbodu 8 se slova „Evropských spo-
lečenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

3. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou
č. 1f zní:

„f) dovozcem – fyzická nebo právnická osoba, která
plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní
kodex Společenství1f), a souvisejících s dovozem
zásilky na území členských států (dále jen „území
Unie“),

1f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008
ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Spo-
lečenství (Modernizovaný celní kodex).“.

4. V § 2 písm. h) se slova „Komisí Evropského
společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.

5. V § 2 písmeno i) včetně poznámky pod čarou
č. 1g zní:

„i) dovozem – propuštění produktů do volného obě-
hu, jakož i záměr propustit produkty do volného
oběhu podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie, kterým se stanoví celní kodex Společen-
ství1g),

1g) Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/
/2008.“.

6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 5
odst. 3 písm. a), § 8 odst. 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1,
§ 13 odst. 1 písm. a) a b), § 13 odst. 2 písm. c) až e),
§ 13 odst. 3, § 14 odst. 1 a 2, § 15 odst. 2 písm. a), § 19
odst. 4, § 20 odst. 1, § 22, § 23 odst. 5, § 25 odst. 1
úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 čás-
ti B bodu 3 podbodech 1 až 4 a v příloze č. 8 části B bo-
du 4 podbodech 1 a 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje
slovem „Unie“.

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „uvedené ve
zvláštních právních předpisech2a)“ nahrazují slovy
„uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské
unie2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

„2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygie-
nická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/
/2009.“.

8. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova
„požádat Komisi“ vkládají slova „řádně odůvodněnou
žádostí“.

9. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „z nichž je po-
voleno dovážet určité produkty živočišného původu,
produkty rybolovu a živé mlže na území Společenství,“
zrušují.
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10. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veteri-
nární stanice do počítačové sítě provozované v souladu
s předpisem Evropské unie o zavedení systému Traces4)
(dále jen „počítačová síť“) zapisuje a aktualizuje úda-
je o:

a) společných veterinárních vstupních dokladech pro
zvířata dovezená do České republiky, která není
členským státem určení,

b) společných veterinárních vstupních dokladech pro
produkty přepravované přes území Unie a pro
produkty dovezené podle § 11, § 15 odst. 2 a § 19,

c) společných veterinárních vstupních dokladech pro
všechna zvířata dovážená do Evropské unie,

d) společných veterinárních vstupních dokladech pro
všechny odmítnuté zásilky a všechny produkty,
které

1. mají být v souladu s požadavky stanovenými
předpisy Evropské unie sledovány od pohra-
niční veterinární stanice až do příchodu do pod-
niku v místě určení podle § 11 odst. 4,

2. pochází z jedné třetí země a jsou určeny do jiné
třetí země podle § 13 odst. 1,

3. pochází z třetí země a jsou určeny pro svo-
bodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo
celní sklad podle § 14 odst. 1,

4. jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími
na plavidle v mezinárodní námořní přepravě
podle § 19 odst. 1,

5. pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí
zemí podle § 20.

4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému
Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném
znění.“.

11. V § 8 odst. 5 se slovo „webových“ nahrazuje
slovem „internetových“.

12. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena ne-
stažená, se podrobí kontrole shody a fyzické kontrole
v pohraniční veterinární stanici podle věty první; kon-
trole zdravotní nezávadnosti podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pra-
vidla pro organizaci úředních kontrol produktů živo-
čišného původu určených k lidské spotřebě1e), a pří-
padně vyšetření na rezidua podle právního předpisu
upravujícího sledování (monitoring) přítomnosti nepo-

volených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž
by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví
lidí, u zvířat a v jejich produktech8) se podrobí v pod-
niku v místě určení, do něhož musí být toto maso do-
ručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným
v odstavci 4 písm. a), a to spolu se vstupním dokla-
dem.“.

13. V § 11 odst. 5 se za slovo „produkty“ vkládají
slova „ , které byly určeny pro podnik schválený pro
zacházení s produkty,“.

14. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Tím není dotčen postup podle § 23.“.

15. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; tím není dotčen postup podle § 23“.

16. V § 12 odst. 4 se slova „na pohraniční veteri-
nární stanici“ nahrazují slovy „na první dosažené po-
hraniční veterinární stanici“ a slova „veterinárním kon-
trolám uvedeným v“ se nahrazují slovy „kontrole sho-
dy a fyzické kontrole podle“.

17. V § 12 odstavec 5 zní:

„(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici
dopravena zásilka produktů určených k dalšímu pře-
kládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinár-
nímu lékaři pohraniční veterinární stanice

a) pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení
těchto produktů,

b) označení pohraniční veterinární stanice určení
v Evropské unii v případě dovozu nebo tranzitu
přes Evropskou unii nebo třetí zemi určení v pří-
padě přepravy přímo do třetí země,

c) přesné umístění zásilky, není-li nakládána přímo
do letadla nebo lodi směřující do následného místa
určení, a

d) odhadovanou dobu trvání nakládky zásilky do le-
tadla nebo lodi směřující do následného místa
určení.“.

18. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „do jiné třetí země“ vkládají slova „nebo do téže
třetí země“.

19. V § 15 odst. 2 písm. b) bodu 4 se slova
„s telefonem a faxem“ nahrazují slovy „s připojením
k internetu“.

20. V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „Společenství“
nahrazuje slovy „Evropské unie“.

21. V § 21 odst. 1 se slova „[§ 36 odst. 2 písm. a)
zákona]“ zrušují.
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22. V § 21 odst. 2 se slova „[§ 36 odst. 2 písm. b)
zákona]“ zrušují, slova „pohraniční veterinární stanice
nebo v jiném zařízení“ se zrušují a slova „předpisu
Evropské unie11)“ se nahrazují slovy „předpisu Evrop-
ské unie1d)“.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:

„1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009
ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
živočišné produkty živočišného původu a získané pro-
dukty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení
nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech
živočišného původu).“.

23. V § 21 odst. 3 se slova „(§ 36 odst. 4 zákona)“
zrušují a slova „se zvláštním právním předpisem“ se
nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem
Evropské unie1d)“.

24. V § 26 odst. 3 se slovo „druhu“ nahrazuje slo-
vem „původu“.

25. § 27 až 29 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 14 zrušují.

26. V § 30 odst. 1 se písmena a), b) a d) včetně
poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

Dosavadní písmena c), e) a f) se označují jako písm-
na a), b) a c).

27. V § 30 se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 16 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

28. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„potraviny, které neobsahují žádné masné výrobky,
a na směsné produkty, jestliže“ nahrazují slovy
„směsné produkty,“.

29. V § 30 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají
slova „které neobsahují žádné zpracované masné vý-
robky a současně“.

30. V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „jakýkoli jiný
než masný zpracovaný“ nahrazují slovy „zpracovaný
mléčný“.

31. V § 30 odst. 2 písm. a) bodu 4 se slovo „Spo-
lečenství“ nahrazuje slovy „členského státu Evropské
unie“.

32. V § 30 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky

a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří
jakýkoli jiný než zpracovaný mléčný výrobek,
nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

33. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „jsou uvedeny
v předpise Evropských společenství stanovujícím“ na-
hrazují slovy „které jsou uvedeny na seznamu potravin,
na něž se nevztahují veterinární kontroly podle před-
pisu Evropské unie stanovujícího“.

34. V § 30 odst. 3 se slova „předpise Evropských
společenství“ nahrazují slovy „předpise Evropské
unie“, slova „veterinární osvědčení pro dovoz tepelně
ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového
mléka“ se nahrazují slovy „podmínky veterinárních
osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných vý-
robků určených“ a slova „předpisem Evropských spo-
lečenství“ se nahrazují slovy „předpisem Evropské
unie“.

35. V § 30 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(4) Směsné produkty podléhající veterinárním
kontrolám podle této vyhlášky musí být dováženy za
podmínek uvedených v přímo použitelném předpise
Evropské unie stanovujícím požadavky na osvědčení
pro dovoz některých směsných produktů18).

18) Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012,
kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz ně-
kterých směsných produktů do Unie a tranzit těchto pro-
duktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES
a nařízení (ES) č. 1162/2009.“.

36. V příloze č. 4 části A druhém odstavci se za
písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) kontrola zachování předepsaných teplot v průběhu
přepravy;“.

37. V příloze č. 5 Kategorii III se za bod 15 vkládá
nový bod 16, který zní:

„16. Krevní produkty určené k technickému využití“.

Dosavadní body 16 a 17 se označují jako body 17 a 18.

38. V příloze č. 8 části A poslední odrážce se slova
„s konfiskáty živočišného původu“ nahrazují slovy
„s vedlejšími živočišnými produkty“ a v části B bo-
du 5 podbodu 3 se slova „konfiskátů živočišného pů-
vodu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných pro-
duktů“.

39. Příloha č. 10 se zrušuje.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. dubna 2013,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy

v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2013 je podle

a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2012 částka 12 500 Kč,

b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., částkou od-
povídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2012 částka 12 500 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2012 částka 6 200 Kč.

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. dubna 2013

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 21. 3. 2013 – 17. 4. 2013 tyto
kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 uzavřená dne 5. 2. 2013 mezi
smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků obchodu

a

Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 uzavřená dne 5. 2. 2013 mezi
smluvními stranami

Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

a

Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017 uzavřená dne 6. 12. 2012 mezi
smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017 uzavřená dne 21. 12. 2012 mezi
smluvními stranami

Odborovým svazem energetiky a hornictví

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR.

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Vážení zákazníci,

v současné době je připravována k vydání ve Sbírce mezinárodních smluv částka 22 obsahující sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 37/2013 Sb. m. s., o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských
státních hranic, s rozsáhlou přílohou, která je nedílnou součástí této částky. Příloha obsahuje mimo jiné i mapy
hranic a nákresy hraničních map.

Pro mimořádný rozsah byla částka 22/2013 Sb. m. s. vyjmuta z předplatného, tudíž nebude stávajícím
předplatitelům Sbírky mezinárodních smluv zasílána.

Distributor Sb. m. s. – MORAVIAPRESS, a. s.
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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 2013 činí 6 000,– 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 – 516 205 175, 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 knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; 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., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 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, Bezdě-
kov 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 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.

Strana 1216 Částka 49

8591449 049016

13

ISSN 1211-1244


