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O B S A H :

285. Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

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

ze dne 8. prosince 2014

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 30. června 2015

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti
s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích se povo-
lává 450 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donu-
covacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů
Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky
v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20,
24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62, 63,
110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Zrušuje se nařízení vlády č. 236/2014 Sb., o po-
volání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie
České republiky v období do 31. ledna 2015.

§ 6

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 30. června 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2014,

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
některých 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., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 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., vyhlášky č. 156/2006 Sb.
a vyhlášky č. 416/2012 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V poznámce pod čarou č. 1a se na konci
textu poznámky pod čarou doplňují slova „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2013/31/EU ze dne
12. června 2013, kterou se mění směrnice Rady 92/
/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro ob-
chod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich
dovoz do Unie.“.

3. § 53 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 14a, 19 a 20 zní:

„§ 53

Psi, kočky a fretky

Psi, kočky a fretky mohou být předmětem ob-
chodování, jestliže

a) splňují podmínky stanovené v článku 6, popří-
padě v článku 7, nařízení EU č. 576/201314a),

b) během 48 hodin před odesláním zvířat provedl
veterinární lékař schválený krajskou veterinární
správou nebo příslušným úřadem členského

státu klinické vyšetření, při němž se prokáza-
lo, že v době tohoto vyšetření byla zvířata způ-
sobilá k přepravě v souladu s nařízením ES č. 1/
/200519), a

c) jsou doprovázeni během přepravy do místa
určení veterinárním osvědčením, které obsahuje
potvrzení, že schválený veterinární lékař zazna-
menal v příslušném oddíle pasu20) klinické vy-
šetření provedené v souladu s písmenem b).

14a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/
/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech
zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES)
č. 998/2003.

19) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004
o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností
a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení
(ES) č. 1255/97.

20) Čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 ze dne
12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zá-
jmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.“.

4. V § 73 odstavec 3 zní:

„(3) Psi, kočky a fretky mohou být předmětem
dovozu, jestliže

a) jsou podmínky dovozu alespoň rovnocen-
né podmínkám stanoveným v čl. 10 odst. 1
písm. a) až d) a čl. 12 písm. a) nařízení EU
č. 576/201314a) a

b) jsou doprovázeni během přepravy na místo
určení veterinárním osvědčením vyplněným
a podepsaným úředním veterinárním lékařem
třetí země obsahujícím rovněž potvrzení, že
během 48 hodin před odesláním zvířat pro-
vedl schválený veterinární lékař klinické vy-
šetření, při němž se prokázalo, že v době to-
hoto vyšetření byla zvířata způsobilá k pře-
pravě.“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. pro-
since 2014.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 115/2014 Sb.

Redakce

Sbírka zákonů 2014

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. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího 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 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
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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: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých 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., Vinohradská 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, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; 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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