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79
VYHLÁŠKA
ze dne 5. března 2012
o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

kého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5
odst. 5 písm. b) a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.:

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání služebního
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§1

§3

Vzory diplomatických a služebních pasů

Přechodná ustanovení

(1) Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je
uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor služebního pasu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené
zóně v dolní části druhé strany diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
(4) Nosič dat s biometrickými údaji je umístěn na
druhé straně diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a je čitelný při
otevření těchto pasů.
(5) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen
a příjmení, se zapíše do úředních záznamů na stranu 3 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
(6) Na stranách 6 a 7 diplomatických a služebních
pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce je
uveden rejstřík1) s překlady názvů příslušných údajů
zapisovaných do těchto pasů v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském,
slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském,
estonském, lotyšském, ruském, čínském a arabském.

(1) Tiskopisy žádostí o vydání diplomatického
a služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji podle vzorů stanovených
v přílohách č. 7 a 8 vyhlášky č. 495/2006 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou
být používány nejdéle do 31. prosince 2012.
(2) Diplomatické a služební pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podle
vzorů stanovených v přílohách č. 2 a 4 vyhlášky č. 495/
/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
této vyhlášky, mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2012.
§4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání.
2. Vyhláška č. 172/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických
a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich
vydání.
§5

§2

Účinnost

Vzory tiskopisů žádostí

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání diplomatic-

Ministr:
Schwarzenberg v. r.

1

) Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení
jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.
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80
VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ekologickém zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 553/2005 Sb. a zákona č. 344/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 1, § 6 odst. 10, § 14 odst. 2
a § 23 odst. 2 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, se
mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 1 a 2 se slova „Evropských společenství2)“
nahrazují slovy „Evropské unie2)“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007
o ekologické produkci a označování ekologických produktů
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických
produktů ze třetích zemí, v platném znění.“.

3. V odkazu pod nadpisem § 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

4. V odkazu pod nadpisem § 3 se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.
5. § 4 včetně nadpisu a odkazu pod nadpisem zní:
„§ 4
Chov králíků
(K § 14 odst. 2 zákona)
(1) Chovní samci a samice v období březosti se
mohou chovat v kotcích individuálně. U skupinového
chovu jsou v kotci umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší
než počet samic ustájených v kotci. Minimální podlahová plocha kotce činí 0,5 m2 na dospělého jedince
a 0,75 m2 na samici s vrhem mláďat, přičemž je nutné
zohlednit velikost chovaného plemene. Mladí králíci se
odstavují nejdříve po 28 dnech od jejich narození.
(2) Králíci ve výkrmu se chovají ve skupinách; minimální podlahová plocha je 0,2 m2 na jednoho králíka
ve výkrmu; králíci mají možnost přístupu do výběhu.
(3) Chovní králíci mohou pocházet z neekologických chovů.
(4) Králíci pocházející z neekologických chovů se
mohou označovat jako bioprodukt nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.“.
6. § 5 se včetně nadpisu a odkazu pod nadpisem
zrušuje.
7. Příloha č. 1 zní:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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81
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 5. ledna 2012
o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen
zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků
plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 14. prosince 2011 vydalo cenový předpis 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče,
stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový
předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11
ze dne 29. prosince 2011.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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