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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 123

Rozeslána dne 3. prosince 2010

Cena Kč 23,–

O B S A H:
334. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
335. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů
a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
336. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů
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334
V Y HLÁŠ K A
ze dne 18. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb. a zákona č. 484/2008 Sb.:

Čl. I
V čl. II vyhlášky č. 372/2009 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/
/2003 Sb., se číslo „2010“ nahrazuje číslem „2015“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. John v. r.
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335
V Y HLÁŠ K A
ze dne 30. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí
bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace stanoví podle § 49 odst. 3 zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů:
Čl. I
Vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh
a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění vyhlášky č. 658/2004
Sb. a vyhlášky č. 97/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno c) zní:
„c) Vězeňská služba České republiky
1. medaili „Medaile Vězeňské služby České republiky“ I., II. a III. stupně,
2. medaili „Za statečnost“,
3. medaili „Za věrnou službu“ I., II. a III. stupně a“.
2. V § 2 odst. 3 se na konci textu věty sedmé doplňují slova „ , na kterých je umístěna miniatura reliéfní
osmicípé hvězdice o průměru 9 mm a tloušťce 1,2 mm
vyhotovená ze stejného materiálu a ve stejném barevném provedení jako na medaili“.
3. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2
a 3, které znějí:
„(2) Medaile „Za statečnost“ je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má tvar pravidelného
osmiúhelníku s hroty o průměru vnitřní opsané kružnice 33 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v horní polovině po obvodu medaile umístěn nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „ZA STATEČNOST“. Uprostřed medailové plochy je umístěn meč
a váhy. V dolní polovině jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Na rubové straně medaile jsou uprostřed vyobrazeny meč a váhy, v horní polovině po obvodu
medaile je umístěn nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY“ a v dolní polovině medailové plochy po obvodu jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem ve tvaru lipových rato-

lestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm
a dlouhé 50 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev fialová, zlatá, červená, zlatá, fialová v poměru
7 : 10 : 4 : 10 : 7 mm ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 38 x 10 mm barevně shodné se stuhou medaile.
(3) Medaile „Za věrnou službu“ je zhotovena z patinované tombakové slitiny s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň), stříbro (II. stupeň) a bronz (III. stupeň).
Má kruhový tvar o průměru opsané kružnice 33 mm
a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je uprostřed medailové plochy umístěn znak Vězeňské služby České republiky. V horní polovině je po obvodu medaile nápis
(písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „ZA VĚRNOU SLUŽBU“. Ve spodní části je vyobrazena stylizovaná lipová ratolest. Na rubové straně medaile jsou
uprostřed vyobrazeny meč a váhy, v horní polovině po
obvodu medaile je nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY“ a v dolní polovině po obvodu jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným
závěsem ve tvaru lipových ratolestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm a dlouhé 50 mm, která má svislé
pruhy v pořadí barev u I. stupně tmavomodrá, bílá, červená, bílá, tmavomodrá v poměru 7 : 10 : 4 : 10 : 7 mm,
u II. stupně tmavomodrá, bílá, červená, bílá, červená, bílá, tmavomodrá v poměru 7 : 6 : 4 : 4 : 4 : 6 : 7 mm
a u III. stupně tmavomodrá, bílá, červená, bílá, červená, bílá, červená, bílá, tmavomodrá v poměru
7 : 3 : 4 : 3 : 4 : 3 : 4 : 3 : 7 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech
38 x 10 mm barevně shodné se stuhou medaile.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
4. V § 4 odst. 4 se slovo „medaile“ nahrazuje slovem „medailí“.
5. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Příslušníkovi Vězeňské služby České republiky se udělí za
a) splnění zvlášť významného služebního úkolu nebo
za účelem ocenění příkladného plnění služebních
povinností medaile „Medaile Vězeňské služby
České republiky“ I., II. nebo III. stupně,
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b) projevení osobní statečnosti medaile „Za statečnost“,
c) příkladné plnění služebních povinností ve spojení
s dobou trvání služebního poměru v délce
1. 30 let medaile „Za věrnou službu“ I. stupně,

Částka 123

2. 20 let medaile „Za věrnou službu“ II. stupně,
3. 10 let medaile „Za věrnou službu“ III. stupně.“.
6. V příloze č. 1 se vzor medaile „Za věrnost“ nahrazuje novým vzorem

„Medaile „Za věrnost“

“.

7. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 433/2004 Sb.

Vzor medailí Vězeňské služby České republiky
Medaile „Medaile Vězeňské služby České republiky“
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Medaile „Za statečnost“

Medaile „Za věrnou službu“

“.

Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení
Do 31. prosince 2011 lze udělovat medaili Policie
České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost“ podle dosavadních právních
předpisů.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2010.

Ministr:
Mgr. John v. r.
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336
V Y HLÁŠ K A
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9
zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 214/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb. a vyhlášky
č. 169/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňuje věta „Směrnice Komise 2010/6/
/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/
/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany
a Mowrah, Bassia, Madhuka.“.
2. V příloze č. 2 body 4, 5 a 9 včetně vysvětlivky
znějí:
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3. V příloze č. 2 se bod 32 zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.
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