
Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 170 Rozeslána dne 19. prosince 2016 Cena Kč 66,–

O B S A H :

417. Vyhláška o některých způsobech označování potravin

418. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek
a mincí

419. Sdě lení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

420. Sdě lení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)



417

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2016

o některých způsobech označování potravin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný před-
pis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje ně-
které způsoby označování potravin a způsob ozna-
čení šarže.

(2) Pro účely této vyhlášky se na pokrmy vzta-
hují všechny požadavky stanovené pro potraviny,

kromě požadavků stanovených pro způsob označo-
vání pro nebalenou potravinu a potravinu zabalenou
bez přítomnosti spotřebitele.

(3) Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti
týkající se poskytování informací o původu potra-
viny stanovené přímo použitelnými předpisy Evrop-
ské unie3).

Způsob označování potravin

§ 2

(1) Informace o potravinách neobsahují zavádě-
jící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze kterých
při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezen-
tována spotřebiteli, zejména vyplývá, že
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících
šarži, ke které potravina patří.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potra-
vinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006
a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES)
č. 608/2004, v platném znění.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience
u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence
skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném
znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/
/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů
s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.



a) potravina nebo její složka je „vhodná pro děti“,
„domácí“, „čerstvá“, „živá“, „čistá“, „přírodní“
nebo „pravá“,

b) charakter potraviny je „dia“,

c) potravina je dietní nebo dietetická, nebo

d) potravina byla vyrobena podle náboženských
nebo rituálních zvyklostí.

(2) Informace o potravinách dále neobsahují za-
vádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o původu ne-
zpracované potraviny4), vinařských produktů5) nebo
mléka vyjádřením slovy „česká potravina“ nebo gra-
fickým znázorněním uvedeným v příloze k této vy-
hlášce.

(3) Informace o potravinách dále neobsahují za-
vádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které by
zejména mohly

a) vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných po-
dobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele
obavy z jejich použití,

b) vést k záměně běžných potravin s potravinami
pro zvláštní výživu, nebo

c) v odvozené nebo ve zdrobnělé formě vést k zá-
měně potravin s potravinami, které jsou vyme-
zeny právním předpisem upravujícím potra-

viny6) nebo nařízením o společné organizaci
trhů se zemědělskými produkty7).

(4) Za zavádějící se nepovažuje, pokud
a) je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí názvu

potraviny, názvu druhu, skupiny nebo podsku-
piny uvedené u jednotlivých druhů potravin
v právních předpisech upravujících potraviny6)
nebo v přímo použitelných předpisech Evrop-
ské unie upravujících potraviny8),

b) je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí po-
pisné informace, a prvků, vztahujících se ke
způsobu prezentace potraviny jako celku, která
jeho použití prokazatelně odůvodňuje a neuvádí
spotřebitele v omyl,

c) údaj podle odstavce 1 písm. c) odpovídá poža-
davkům vyhlášky o potravinách určených pro
zvláštní výživu9) nebo nařízení o potravinách
určených pro kojence a malé děti a potravinách
pro zvláštní lékařské účely10),

d) je údaj podle odstavce 1 písm. d) doložen do-
kladem vydaným příslušnými náboženskými
autoritami, popřípadě kopií platného rozhod-
nutí o povolení k porážce zvířat pro potřeby
církví a náboženských společností vydaného
Ministerstvem zemědělství,

e) jsou poskytnuty údaje podle odstavce 2 a záro-
veň 100 % všech složek celkové hmotnosti ne-
zpracované potraviny4), vinařských produktů5
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4) Čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin, v platném znění.

5) Příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
6) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabá-

kových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny,
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.
Vyhláška č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky
z nich, vejce a výrobky z nich.
Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní

hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

9) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších
předpisů.

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro
kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES.



nebo mléka pochází z České republiky a prvo-
výroba11) a porážka zvířat a všechny fáze vý-
roby proběhly v České republice.

(5) Informace o potravinách neobsahují údaje,
jejichž pravdivost nelze dokázat.

§ 3

(1) Aniž jsou dotčeny právní předpisy Evrop-
ské unie o povinném označování původu, zejména
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU)
č. 1337/2013, lze při uvádění potraviny na trh po-
skytnout informaci slovy „česká potravina“ nebo
grafickým znázorněním uvedeným v příloze k této
vyhlášce, pokud součet hmotnosti složek pocházejí-
cích z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové
hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich
použití při výrobě potraviny jiné než nezpraco-
vané4), vinařských produktů5) nebo mléka a výroba
proběhla na území České republiky; přidaná voda se
nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek.

(2) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout
informaci slovy „vyrobeno v České republice“, po-
kud výroba proběhla na území České republiky.

(3) Označení podle odstavce 1 a odstavce 2 ne-
lze použít pro vinařské produkty.

§ 4

Označování čistého množství potraviny

(1) Údaj o čistém množství podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011
se uvede způsobem podle čl. 23 tohoto nařízení.

(2) Kromě způsobu podle odstavce 1 lze údaj
o čistém množství uvést způsobem podle

a) pravidel pro označení symbolu „e“12),

b) nařízení upravujících zemědělské produkty7)
nebo

c) právních předpisů upravujících potraviny6).

(3) Údaj o čistém množství se u polotuhých
nebo polotekutých výrobků uvádí v jednotkách
hmotnostních nebo objemových, stanoví-li tak
právní předpis upravující potraviny6).

(4) U pekařských a cukrářských výrobků podle
vyhlášky pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny,
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta13) se
v souladu s § 8 odst. 2 zákona uvede čisté množství
způsobem podle odstavců 1 a 2.

§ 5

Označování šarže

(1) Před označení šarže se uvede písmeno „L“
s výjimkou případů, kdy je tento údaj zřetelně od-
lišitelný od ostatních údajů a není možná jeho zá-
měna s jiným údajem.

(2) Označení šarže musí být snadno viditelné,
jasně čitelné a nesmazatelné.

(3) U baleného stolního másla se za označení
šarže považuje datum výroby.

§ 6

Způsob označování potravin
podle § 7 a 8 zákona

(1) Údaj o látce vymezené v čl. 9 odst. 1
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 se uvede způsobem podle čl. 21
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011.

(2) U potravin podle § 7 zákona se požadované
údaje uvedou velikostí písma podle čl. 13 odst. 2 a 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011.
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11) Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

12) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje
v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění pozdějších předpisů.

13) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těsto-
viny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších přepisů.



§ 7

Způsob poskytování informací
o pokrmech podle § 9a zákona

(1) Název pokrmu se uvede způsobem podle
čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011.

(2) V souladu s čl. 7 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 se při uvedení
názvu pokrmu zejména způsobem, který spotřebiteli
neumožní zjistit skutečnou povahu pokrmu, který se
liší svým složením nebo výrobou od pokrmu zná-
mého pod daným názvem, označení názvu pokrmu
uvede připojením další popisné informace. Uvedení
popisné informace se uvede způsobem, který umož-
ní spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu a od-
lišit ji od pokrmu, s nímž by mohl být zaměněn.

(3) Informace o výskytu látky vymezené v čl. 9
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1169/2011 v pokrmu se uvádí

a) písemně podle čl. 21 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

b) písemně slovy „Informaci o výskytu konkrét-
ních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy.“
nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele
podobný význam, včetně následného předá-
ní informace o výskytu konkrétního alergenu
v pokrmu spotřebiteli,

c) písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vi-
zuální komunikaci nebo

d) písemně uvedením číselných nebo písmenných
kódů nebo symbolů za předpokladu, že tyto
budou v nabídce pro spotřebitele srozumitel-
ným způsobem vysvětleny.

§ 8

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování
potravin a tabákových výrobků.

2. Vyhláška č. 368/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potra-
vin a tabákových výrobků.

3. Vyhláška č. 497/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potra-
vin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky
č. 368/2005 Sb.

4. Vyhláška č. 101/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potra-
vin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Vyhláška č. 127/2008 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potra-
vin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Vyhláška č. 117/2011 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potra-
vin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 10

Přechodné ustanovení

Potraviny uvedené na trh nebo označené přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být
uváděny na trh do vyčerpání zásob.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), § 2
odst. 4 písm. a) a b) a § 4 odst. 4, která nabývají
účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 417/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o oběhu bankovek a mincí

Česká národní banka stanoví podle § 35 zákona
č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/
/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb. a zákona č. 323/
/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí,
se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se za slovo „mincí“ vkládají
slova „a nestandardně poškozených tuzemských
bankovek a mincí“.

2. V § 1 písm. d) se text „(§ 12 odst. 6,“ nahra-
zuje textem „(§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6“.

3. V § 1 písm. g) se slovo „a“ za slovy „cizo-
zemských bankovek“ nahrazuje slovem „nebo“.

4. V § 1 písm. h) se za text „§ 18 odst. 2“ vkládá
slovo „zákona“.

5. V § 3 odst. 3 se text „až 6“ nahrazuje textem
„a 5“.

6. V § 6 odst. 1 písm. b) a v § 6 odst. 2 písm. b)
se slova „biologickým nebo jiným“ nahrazují slovy
„hygienicky závadným“.

7. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „a chybějící
část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce“
zrušují.

8. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „a trhlina je
delší než 5 mm“ zrušují.

9. V § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „skvrna“ na-
hrazuje slovem „poškození“.

10. V § 6 odst. 3 se za slovo „strojovém“ vklá-
dají slova „nebo ručním“.

11. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „ , je podélně
rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou

stranou nebo jejíž jednotlivé části jsou odděleny,
jedná-li se o tuzemskou minci vyrobenou z více
částí“ nahrazují slovy „nebo je vyrobená z více částí
a tyto části jsou odděleny“.

12. V nadpisu části páté se slovo „NEBO“ na-
hrazuje slovem „A“ a za slovo „MINCÍ“ se vkládají
slova „A NESTANDARDNĚ POŠKOZENÝCH
TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ“.

13. Nadpis § 9 zní: „Postupy pro zadržování
podezřelých bankovek a mincí a nestandardně po-
škozených tuzemských bankovek a mincí“.

14. V § 9 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 se za
slovo „zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“.

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovo „zadrže-
ných“ vkládá slovo „podezřelých“.

16. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „zadržení“
vkládá slovo „podezřelých“.

17. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „byly“
vkládá slovo „podezřelé“.

18. V § 9 odst. 2, 3 a 5 se za slovo „zadržení“
vkládá slovo „podezřelých“.

19. V § 9 odst. 4 větě první se za slovo „Za-
držené“ vkládá slovo „podezřelé“.

20. V § 9 odst. 4 větě druhé se za slovo „za-
držených“ vkládá slovo „podezřelých“.

21. V § 9 odst. 4 větě páté se za slovo „uložené“
vkládá slovo „podezřelé“.

22. V § 9 odst. 4 větě poslední se za slovo „za-
držení“ vkládá slovo „podezřelých“.

23. V § 9 odst. 5 a v nadpisu § 11 se za slovo
„zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

24. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Při zadržení nestandardně poškozených
tuzemských bankovek nebo nestandardně poškoze-
ných tuzemských mincí (dále jen „nestandardně po-
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škozené tuzemské bankovky nebo mince“) se od-
stavce 1 a 4 až 6 použijí obdobně s tím, že

a) na žádost předložitele uvede zadržitel na po-
tvrzení o zadržení nestandardně poškozených
tuzemských bankovek nebo mincí číslo účtu,
na který lze převést částku odpovídající nomi-
nální hodnotě zadržených nestandardně poško-
zených tuzemských bankovek nebo mincí, po-
skytne-li za ně Česká národní banka náhradu, a

b) zadržitel označí na potvrzení o zadržení nestan-
dardně poškozených tuzemských bankovek
nebo mincí text „nestandardně poškozené tu-
zemské bankovky nebo mince“.“.

25. V nadpisu § 10, v § 10 úvodní části ustano-
vení a v § 10 písm. a) se slova „nebo mincí“ zrušují.

26. V nadpisu části sedmé se slovo „REPRO-
DUKOVAT“ nahrazuje slovy „ZHOTOVIT RE-
PRODUKCI“, slovo „A“ za slovem „BANKOV-
KY“ se nahrazuje slovem „NEBO“ a slovo „VYRÁ-
BĚT“ se zrušuje.

27. V § 14 se slovo „hmotnou“ zrušuje.

28. Poznámka pod čarou č. 1 se včetně odkazu
na ni zrušuje.

29. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.
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30. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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419

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 14. prosince 2016

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2017 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého
statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn
a fondů (ČMF), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělení Českého statistického
úřadu č. 412/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb. a sdělení Českého statistického
úřadu č. 206/2016 Sb.

Aktualizace Číselníku měn a fondů je prováděna na základě změn, které publikuje Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO). Předmětem aktualizace je zrušení měny běloruský rubl s alfabetickým
kódem BYR a numerickým kódem 974 k 31. prosinci 2016.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových strán-
kách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 14. prosince 2016

o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2017 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického
úřadu č. 489/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Číselníku zemí (ČZEM), ve znění sdělení Českého
statistického úřadu č. 534/2006 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., sdělení Českého
statistického úřadu č. 167/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., sdělení Českého
statistického úřadu č. 164/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 114/2014 Sb. a sdělení Českého
statistického úřadu č. 322/2014 Sb.

Aktualizace Číselníku zemí je prováděna na základě změn mezinárodní normy ISO 3166-1, které na
svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny v Číselníku zemí jsou
uvedeny v příloze ke sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách
Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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Příloha
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