
Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 86 Rozeslána dne 26. května 2021 Cena Kč 37,–

O B S A H :

203. Nař ízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních
zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

204. Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

205. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“



203

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. května 2021

o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních
zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 156/2000
Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění
zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zá-
kona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 206/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 238/2020 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a určuje národní kontaktní místo
pro výměnu informací o souladu poplašných a signa-
lizačních zbraní podle zákona o zbraních s technic-
kými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení
expanzní zbraně stanovenými jiným právním před-
pisem2).

§ 2

Národní kontaktní místo

(1) Národním kontaktním místem pro výměnu
informací o souladu poplašných a signalizačních
zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené vý-
robní provedení expanzní zbraně je Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“).

(2) Úřad poskytne národnímu kontaktnímu
místu členského státu Evropské unie na požádání
informace, které se týkají souladu poplašných a sig-
nalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro
dovolené výrobní provedení expanzní zbraně a které
jsou výsledkem jím prováděných ověřování nebo
kontrol.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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1) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/69 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné
a signalizační zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

2) Vyhláška č. 162/2021 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technických
požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2021

o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Seznam potravin

Potravinami podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona
jsou

a) čokoláda (hořká čokoláda) podle právního
předpisu upravujícího požadavky na přírodní
sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek
a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové
bonbony1),

b) mléčná čokoláda podle právního předpisu upra-
vujícího požadavky na přírodní sladidla, med,
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

c) bílá čokoláda podle právního předpisu upravu-
jícího požadavky na přírodní sladidla, med,
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

d) Chocolate a la taza podle právního předpisu
upravujícího požadavky na přírodní sladidla,
med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

e) Chocolate familiar a la taza podle právního
předpisu upravujícího požadavky na přírodní
sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek
a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové
bonbony,

f) family mléčná čokoláda podle právního před-
pisu upravujícího požadavky na přírodní sladi-
dla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bon-
bony,

g) čokoládový bonbon podle právního předpisu
upravujícího požadavky na přírodní sladidla,
med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,

h) pražená káva podle právního předpisu upravu-
jícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny2),

i) pražená káva bez kofeinu podle právního před-
pisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a ká-
voviny,

j) kávový extrakt, instantní káva, rozpustná káva,
rozpustný kávový extrakt podle právního před-
pisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a ká-
voviny,

k) kávový extrakt bez kofeinu podle právního
předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu
a kávoviny,

l) kávovina podle právního předpisu upravujícího
požadavky na čaj, kávu a kávoviny,

m) extrudované výrobky podle právního předpisu
upravujícího požadavky na mlýnské obilné vý-
robky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské
výrobky a těsta3) vyrobené z rýže a

n) pufované výrobky podle právního předpisu
upravujícího požadavky na mlýnské obilné vý-
robky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské
výrobky a těsta vyrobené z rýže.
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1) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny,
ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské vý-
robky a těsta.



§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2021

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 9. června 2021 se vydává pamětní
stříbrná mince s hologramem „Parní lokomotiva
Škoda 498 Albatros“ po 500 Kč (dále jen „pětiset-
koruna“).

(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Pětisetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětiset-
koruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,6 mm.
Při ražbě pětisetkoruny je přípustná odchylka v ob-
sahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti na-
horu 0,50 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana pětisetkoruny v běžném pro-
vedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvlášt-
ním provedení je hladká s vlysem „ČNB * PARNÍ
LOKOMOTIVA * ALBATROS *“.

§ 2

(1) Na lícní straně pětisetkoruny je zobrazena
část kola lokomotivy. V pravé horní části mince je
umístěn text „ČESKÁ“. V levé horní části mince je
po obvodu kola text „REPUBLIKA“. Označení no-
minální hodnoty mince se zkratkou peněžní jed-
notky „500 Kč“ se nachází ve spodní části mince.
Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí
písmen „Č“ a „M“, je umístěna pod zkratkou peněž-
ní jednotky.

(2) Na rubové straně pětisetkoruny je ztvár-
něna parní lokomotiva Škoda 498 Albatros, a to na
části znaku svého výrobce. Obraz lokomotivy s do-
jmem reliéfu je vytvořen raženým hologramem. Při
levém okraji mince je text „ŠKODA“, při spodním
okraji mince je text „498“ a značka autora mince
Asamata Baltaeva, DiS. Text „2021“ je umístěn nad
značkou autora.

(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. června
2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 205/2021 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

(lícní a rubová strana)
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