Ročník 2015

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 61

Rozeslána dne 23. června 2015

Cena Kč 43,–

O B S A H:
143. N a ř í z e n í v l á d y o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
144. N a ř í z e n í v l á d y o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného
a osobního života s výkonem státní služby
145. N a ř í z e n í v l á d y o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním
úřadu
146. V y h l á š k a o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání
cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
147. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov
a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
148. V y h l á š k a , kterou se mění 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 vyhlášky č. 43/2005 Sb.
149. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice
v roce 2014
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143
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) náležitosti průvodního dokladu při přepravě vinařských produktů,
která se uskutečňuje výlučně na území České republiky.

c) obchodní firmu anebo jméno nebo název,
adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo
osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním
území Evropské unie a které je odesílán vinařský produkt (dále jen „příjemce“), pokud jde
o osobu odlišnou od odesílatele,
d) adresu cílového místa doručení vinařského produktu, pokud jde o adresu odlišnou od adresy
podle písmene c), popřípadě od adresy podle
písmene a),
e) obchodní firmu anebo jméno nebo název,
adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo
přepravce vinařského produktu, pokud jde
o osobu odlišnou od odesílatele nebo příjemce,

§2

f) datum zahájení přepravy vinařského produktu,

Náležitosti průvodního dokladu
a jeho použitelnost

g) datum ukončení přepravy vinařského produktu,
pokud je odlišné od data podle písmene f),

(1) Osoba, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává
přepravovat vinařský produkt pouze na území České republiky (dále jen „přepravce“), může při této
přepravě místo průvodních dokladů podle čl. 24
odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 použít průvodní doklad, který obsahuje tyto údaje:

h) číslo průvodního dokladu, které jednoznačně
odlišuje jednotlivé přepravy vinařských produktů příslušného odesílatele,

a) obchodní firmu anebo jméno nebo název,
adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo
osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním
území Evropské unie a odesílá nebo nechává
odeslat vinařský produkt (dále jen „odesílatel“),

j) identifikaci vinařského produktu, která spočívá
v označení

b) adresu místa odeslání, pokud se liší od adresy
podle písmene a),

1

i) označení druhu vinařského produktu podle
části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013,

1. moštové odrůdy nebo uvedení tradičního výrazu, jde-li o víno v obalu určeném pro spotřebitele, označeném údaji podle čl. 118 a 119
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázo-

) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní
doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, 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.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
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vým uzávěrem, pokud je toto víno některým
z těchto údajů označeno, nebo
2. kódu vinařské oblasti a kódu operace při
zpracování vína podle části B bodu 1.4 přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009
a dále, pokud je toto víno některým z těchto
údajů označeno, v označení ročníku sklizně,
moštové odrůdy nebo v uvedení tradičního
výrazu, jde-li o jiné víno než podle bodu 1,
k) označení šarže2) u nebaleného vinařského produktu a u vinařského produktu
1. v obalu o objemu větším než 5 litrů, nebo
2. v obalu o objemu do 5 litrů v případě, kdy
odesílatel sám stočil nebo nechal stočit vinařský produkt do obalu určeného pro spotřebitele,
l) jednoznačné identifikační údaje stáčírny nebo
výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o odesílateli podle písmene a),
m) množství přepravovaného vinařského produktu
podle části C přílohy VI nařízení Komise (ES)
č. 436/2009 v
1. objemových jednotkách, pokud jde o nebalený vinařský produkt,
2. počtu balení a jejich objemu, pokud jde o balený vinařský produkt, nebo
3. hmotnostních jednotkách, pokud jde o vinné
hrozny čerstvé, jiné než stolní, a
n) osvědčení o chráněném označení původu, chráněném zeměpisném označení nebo osvědčení
vín s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie3), nejde-li o víno vyrobené na
území České republiky, které v celé fázi distribuce nepřekročilo hranice tohoto území.
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(2) Údaje podle odstavce 1 písm. l) a n) se nevyžadují v případě přepravy vinařského produktu
v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen
údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a je opatřen jednorázovým uzávěrem.
(3) U vinařského produktu pocházejícího ze
třetích zemí propuštěného do volného oběhu obsahuje průvodní doklad vedle náležitostí podle § 2
odst. 1 písm. a) až n) také číslo dokladu V I 1 vystaveného podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie4) nebo referenční číslo rovnocenného
dokladu schváleného příslušnými orgány země původu za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie5), který byl při přepravě přiložen.
(4) Průvodní doklad má listinnou formu a obsahuje jméno, příjmení a podpis osoby, která jej vystavuje, je-li odesílatelem fyzická osoba, popřípadě
jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které
jednají za odesílatele, je-li jím právnická osoba.
(5) Za průvodní doklad se považuje daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují náležitosti podle odstavců 1 až 4.
(6) Průvodní doklad vystavený podle tohoto
nařízení lze použít pouze pro jednu přepravu vinařského produktu, a to nejpozději do konce třetího
dne ode dne zahájení přepravy.
§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

2

) § 3 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

3

) Čl. 31 a příloha IXa písm. A) a B) nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.

4

) Čl. 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

5

) Čl. 45 nařízení (ES) č. 555/2008, v platném znění.
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144
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015
o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Vláda nařizuje podle § 205 písm. b) a c) zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě:

povaha vylučuje nakládání mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho organizačního útvaru.

§1

§3

Podmínkou výkonu státní služby z jiného místa
je
a) přijetí opatření umožňujících ukládání služebních úkolů státnímu zaměstnanci vykonávajícímu státní službu z jiného místa, organizování,
řízení a kontrolu výkonu jeho státní služby
a ukládání příkazů k výkonu státní služby,
zpravidla prostřednictvím sítě elektronických
komunikací,
b) poskytnutí vybavení potřebného k výkonu
státní služby z jiného místa, případně využití
vlastního vybavení státního zaměstnance pro
výkon státní služby.
§2
Výkon státní služby z jiného místa nelze sjednat
u správních činností

(1) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby
z důvodu mateřské dovolené, rodičovské dovolené
nebo který čerpá služební volno z důvodu péče o dítě
do 4 let věku, na jeho žádost účast na vzdělávání
státních zaměstnanců.
(2) Služební úřad dále umožní státnímu zaměstnanci podle odstavce 1
a) přístup k informacím o změnách v působnosti
a organizaci služebního úřadu,
b) přístup na místo výkonu státní služby, pokud to
povaha správních činností nevylučuje.
(3) Služební úřad může vyhradit prostory,
které slouží ke krátkodobému využití a pobytu dětí
státních zaměstnanců v rámci jejich služební doby.

a) spočívajících z převážné části v osobním kontaktu s osobami, který nelze nahradit jiným
způsobem komunikace, nebo

Účinnost

b) pro jejichž výkon je nezbytné užití věcí nebo
informací, u kterých právní předpis nebo jejich

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

§4

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
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145
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání
ve služebním úřadu

Vláda nařizuje podle § 205 písm. d) zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§1
Ochrana oznamovatele
Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze
spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního
předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto
nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, (dále jen „oznamovatel“), a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.
Organizační zajištění oznamování
protiprávního jednání
§2
(1) Služební orgán zřídí
a) zpravidla ve své bezprostřední podřízenosti služební místo státního zaměstnance, který přijímá
oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, (dále jen „prošetřovatel“); je-li služebním
orgánem vláda, určí prošetřovatele ze státních
zaměstnanců vykonávajících státní službu
v Úřadu vlády České republiky,
b) v sídle služebního úřadu, a jde-li o vládu, v sídle
Úřadu vlády České republiky schránku pro příjem oznámení v listinné podobě; schránka musí
být veřejně přístupná, uzamykatelná, umístěna
tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele, a označena tak, aby
byl zřejmý její účel, a
c) adresu elektronické pošty pro příjem oznámení
v elektronické podobě.
(2) Informace o tom, kdo je prošetřovatelem,
kde je umístěna schránka pro příjem oznámení a jaká

je adresa elektronické pošty pro příjem oznámení
v elektronické podobě, zveřejní služební orgán na
internetových stránkách služebního úřadu, popřípadě i jiným, ve služebním úřadu obvyklým způsobem, a v případě vlády na internetových stránkách
Úřadu vlády České republiky.
(3) Prošetřovatel kontroluje obsah schránky
pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště
přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty
pro příjem oznámení v elektronické podobě každý
pracovní den.
§3
(1) Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje
v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance
nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu,
v němž je určen prošetřovatelem, a dále vedoucího
bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo
prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.
(2) Prošetřovatel určený vládou přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se člena vlády, náměstka ministra vnitra pro
státní službu, vedoucího ústředního správního úřadu
nebo prošetřovatele určeného náměstkem ministra
vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního
správního úřadu.
(3) Prošetřovatel určený náměstkem ministra
vnitra pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státního tajemníka, personálního ředitele
sekce pro státní službu nebo prošetřovatele určeného
vedoucím služebního úřadu, který nemá nadřízený
služební úřad, státním tajemníkem nebo personálním
ředitelem sekce pro státní službu.
(4) Prošetřovatel určený personálním ředitelem
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sekce pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje
v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance
nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v sekci pro státní službu.

(6) Obsah obálky podle odstavce 3 lze po dobu
jejího uchování ve služebním úřadu zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení
nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení
jejich účelu.

§4

§6

Utajení totožnosti oznamovatele

Lhůty k prošetření oznámení

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele,
který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení
totožnosti takového oznamovatele.

Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode
dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť
složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo
postoupení oznámení.

§5
Nakládání s dokumenty a jejich evidence
(1) Služební úřad eviduje oznámení a s nimi
související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů.
(2) Služební úřad vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů. Služební úřad stanoví pro tento spis skartační lhůtu
v délce 3 let.
(3) Požádá-li oznamovatel o utajení své totožnosti, prošetřovatel vloží originál oznámení, popřípadě dalších dokumentů obsahujících údaje, z kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví
jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní. Služební
úřad uchová obálku odděleně od spisu po dobu skartační lhůty spisu.
(4) Úkoly služebního úřadu podle odstavců 1
až 3 v případě oznámení, k jejichž prošetření je příslušný prošetřovatel určený vládou, a s nimi souvisejících dokumentů plní Úřad vlády České republiky.
(5) Z fyzických osob působících ve služebním
úřadu mají k evidenci podle odstavce 1 a spisu podle
odstavce 2 po dobu jejich vedení a uchování ve služebním úřadu přístup pouze služební orgán a prošetřovatel, v ministerstvu dále člen vlády a v Úřadu
vlády České republiky dále vedoucí Úřadu vlády
České republiky. K evidenci a spisu týkajícím se
oznámení, k jejichž prošetření je příslušný prošetřovatel určený vládou, má po dobu jejich vedení
a uchování v Úřadu vlády České republiky přístup
pouze předseda vlády, vedoucí Úřadu vlády České
republiky a prošetřovatel určený vládou.

Informování o průběhu a výsledcích prošetření
§7
(1) Prošetřovatel vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále
obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna.
(2) Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným
protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání
trestného činu, neprodleně postoupí oznámení
orgánu činnému v trestním řízení. Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním
mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání.
(3) Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření
oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, prošetřovatel
zašle zprávu o prošetření rovněž služebnímu orgánu,
který jej určil prošetřovatelem, a jde-li o prošetřovatele v ministerstvu nebo v Úřadu vlády České republiky, rovněž členu vlády nebo vedoucímu Úřadu
vlády České republiky.
(4) Služební orgán, člen vlády a vedoucí Úřadu
vlády České republiky vyrozumí prošetřovatele
o učiněných opatřeních. Prošetřovatel vyrozumí
o učiněných opatřeních, o nichž byl vyrozuměn,
oznamovatele.
§8
Prošetřovatel předloží Ministerstvu vnitra prostřednictvím služebního orgánu, který jej určil prošetřovatelem, do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uply-
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nulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla
předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu
činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu
příslušnému k projednání správního deliktu, počet
probíhajících prošetření, počet ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná služeb-

Strana 1911

ními orgány, členy vlády a vedoucím Úřadu vlády
České republiky na základě zpráv o prošetření.
§9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
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146
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2015
o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu
při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru
a při přeložení poskytovaných vojákům

Ministerstvo obrany stanoví podle § 70, § 70a
odst. 2, § 73 odst. 1, § 77 odst. 4 a § 89 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:
§1
Výše náborového příspěvku
(1) Náborový příspěvek lze přiznat vojákovi,
který při povolání do služebního poměru dosáhl
vzdělání požadovaného pro služební místo, na které
bude služebně zařazen po ukončení přípravy k výkonu služby výcvikem, a je mu stanovena doba
trvání služebního poměru 2 roky, ve výši
a) 30 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s výučním listem; je-li mu stanovena doba
trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato
částka za každý další rok o 10 000 Kč, maximálně však do celkové výše 60 000 Kč,
b) 40 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou; je-li mu stanovena
doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje
se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč,
maximálně však do celkové výše 80 000 Kč,
c) 50 000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné
vzdělání; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za
každý další rok o 10 000 Kč, maximálně však
do celkové výše 90 000 Kč,
d) 60 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další
rok o 15 000 Kč, maximálně však do celkové
výše 150 000 Kč, nebo
e) 70 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním programu;
je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další

rok o 30 000 Kč, maximálně však do celkové
výše 250 000 Kč.
(2) Při opětovném povolání do služebního poměru lze vojákovi přiznat náborový příspěvek, jestliže mu při dřívějším povolání nebyl vyplacen, byl
vyplacen za nižší stupeň dosaženého vzdělání nebo
jde-li o případy podle § 69 odst. 3 zákona o vojácích
z povolání. Výše náborového příspěvku při opětovném povolání vojáka do služebního poměru se vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi vyplacena
v předchozím služebním poměru.
§2
Výše kvalifikačního příspěvku
(1) Kvalifikační příspěvek lze přiznat vojákovi,
který dosáhl požadovaného vzdělání, při prvním služebním zařazení na služební místo s vyšším vzděláním, než je požadováno pro služební místo, na kterém je do té doby zařazen, ve výši
a) 80 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) 90 000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné
vzdělání,
c) 150 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
d) 250 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
(2) Při novém služebním zařazení lze vojákovi
přiznat kvalifikační příspěvek, jestliže mu při dřívějším služebním zařazení byl vyplacen za nižší stupeň
dosaženého vzdělání. Výše kvalifikačního příspěvku
při novém služebním zařazení se vypočte jako rozdíl
mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou,
která byla vojákovi již vyplacena.
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§3

§6

Výše stravného

Přechodná ustanovení

Za každý kalendářní den služební cesty přísluší
vojákovi stravné ve výši průměru krajních hodnot
finančního rozpětí stravného stanoveného pro jednotlivé doby trvání pracovní cesty podle právní
úpravy sazeb stravného vydané podle § 189 odst. 1,
popřípadě 2 zákoníku práce, pokud doba trvání služební cesty odpovídá době trvání pracovní cesty.
§4
Postup při přiznávání cestovních náhrad
při služební cestě
(1) Služební orgán, který vysílá vojáka na služební cestu, přizná cestovní náhradu při služební
cestě podle doby a místa nástupu a ukončení služební cesty, způsobu dopravy a ubytování, místa
plnění služebního úkolu, popřípadě dalších podmínek služební cesty; podmínky služební cesty stanoví
služební orgán před jejím zahájením.
(2) Jako místo nástupu a místo ukončení služební cesty může služební orgán určit stanovené
místo výkonu služby nebo jiné místo, v němž se
voják v den nástupu služební cesty zdržuje, je-li to
hospodárnější.
§5
Náhrady při přeložení a při povolání
do služebního poměru
(1) Výše paušální náhrady jízdních výdajů je
stanovena v příloze k této vyhlášce.
(2) Vznikne-li vojákovi souběh mezi výplatou
paušální náhrady a náhrady jízdních výdajů při služební cestě, proplatí se jen náhrady jízdních výdajů
při služební cestě.
(3) Kilometrové pásmo pro uplatnění nároku
vojáka k přiznání měsíční paušální náhrady se určí
podle výpočtu nejkratší trasy hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy osob mezi bydlištěm a místem služby vojáka.
(4) Paušální náhrada je splatná se služebním
platem a pro její výplatu se použijí obdobně ustanovení § 68m až 68n zákona o vojácích z povolání.

(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o přiznání náborového příspěvku přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, vyplatí se poměrné části náborového příspěvku, jejichž splatnost připadne na dobu ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, podle vyhlášky
č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.
(2) Nároky vzniklé při služebních cestách
a přestěhování přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
(3) Nároky na náhrady jako při služební cestě
a denním dojíždění vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky
č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.
§7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb.,
kterou se stanoví výše náborového příspěvku,
příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
2. Vyhláška č. 44/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
3. Vyhláška č. 457/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
4. Vyhláška č. 445/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
5. Vyhláška č. 203/2008 Sb., kterou se mění vyhláš-
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ka Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

ka Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
6. Vyhláška č. 75/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup
při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
7. Vyhláška č. 413/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-

Částka 61

§8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Ministr:
MgA. Stropnický v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 146/2015 Sb.
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147
VYHLÁŠKA
ze dne 15. června 2015,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic
a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,
o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění zákona č. 313/2002 Sb., a podle § 120 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění zákona č. 312/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.,
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení
čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve
znění vyhlášky č. 193/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 3 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 5 odst. 1 se za slova „arabských číslic“
vkládají slova „v rozmezí 1 až 9999“.
3. V § 5 odst. 2 se za slovo „jeden“ vkládá slovo
„malý“.
4. V § 7 písm. b) se slova „katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí“.
5. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Ministr:
Chovanec v. r.
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148
VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2015,
kterou se mění 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 vyhlášky č. 43/2005 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb.:
Čl. I
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 vyhlášky č. 43/2005 Sb.,
se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/63/
/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice
Rady 2001/110/ES o medu.“.

4. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „označí“ doplňují slova „na etiketě“.
5. V § 9 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle
způsobu jeho získávání nebo obchodní úpravy
podle § 8 písm. b); v případě, že se jedná o vytočený med, lisovaný med nebo vykapávaný
med, nemusí být původ, způsob získávání a obchodní úpravy uvedeny a výrobek lze označit
jenom jako med,
b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se
jedná o směs medů pocházejících z více zemí
Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze názvy
zemí původu nahradit jedním z následujících
označení:
1. „směs medů ze zemí EU“,
2. „směs medů ze zemí mimo EU“,

2. V § 7 se na konci písmene k) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„l) pylem – přirozená součást medu, která není podle čl. 2 odst. 2 písm. f) nařízení o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům4) považována za složku medu.
4

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací
o potravinách 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.“.

3. V § 8 písm. b) úvodní části ustanovení se
slovo „a“ nahrazuje slovy „nebo obchodní“ a na
konci bodu 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
se bod 8, který zní:
„8. pekařský med.“.

3. „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo
EU.“.
6. V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 5 zní:
„(3) Pekařský med a filtrovaný med kromě
údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním
předpisu5) se na přepravních nádobách, obalech
a v obchodních dokladech označí slovy „pekařský
med“ nebo „průmyslový med“ a „filtrovaný med“.
Pokud je med pekařský nebo med filtrovaný přidaný
do jiného druhu medu, označí se směs těchto medů
jako „med pekařský“ nebo „med filtrovaný“.
5

) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 10 odst. 2 se slova „jakákoli jiná složka“
nahrazují slovy „jiná specifická součást medu“ a slova
„cizích látek“ se nahrazují slovy „cizorodých anorganických a organických látek“.
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8. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova „se stanou
neaktivní“ nahrazují slovy „významně inaktivovány“.
9. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) být u něj uměle změněna kyselost.“.
10. V § 10 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.
11. V příloze č. 3 poznámky č. 3 až 5 k tabulce 2
znějí:
„3) U vřesového (Calluna) medu může být obsah vody nejvýše 23 %; u pekařského medu z vřesu (Calluna vulgaris) může
být obsah vody nejvýše 25 %.
4

) U medů deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a směsi obsahující výlučně tyto medy může být obsah
hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.

5

) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník (Eucalyptus camadulensis), lípa (Tilia spp.), vřes obecný
(Calluna vulgaris), balmín neboli manuka (Leptospermum), kajeput (Melaleuca spp.).“.

ném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 76/2003 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost

2. Potraviny uvedené na trh nebo označené
v souladu s vyhláškou č. 76/2003 Sb., ve znění účin-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. června 2015.

Čl. III

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
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149
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. června 2015
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebované v České republice v roce
2014, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu
za zúčtování operátora trhu:
1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy
cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2014, činilo
56 749 058,16 MWh.
2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu
za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2014, činilo
77 038 314,879 MWh.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
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