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Částka 75

211
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování
a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., k provedení
§ 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6
písm. d) a odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3
a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 tohoto zákona:
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních
olejů a značkování některých dalších minerálních olejů,
se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „látky“
vkládají slova „na 1 litr minerálního oleje“.
2. V příloze č. 3 se za řádek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Název a specifikace výrobku
Kód nomenklatury5)“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vkládá nový řádek, který zní:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Střední oleje pro jiné účely – petrolej (kerosen) ostatní
ex 2710 19 25
Specifikace: Rozumí se jimi oleje určené jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory a oleje užívané
pro tváření a obrábění kovů s funkčními přísadami, oleje používané v nezměněné formě nebo pro pevné a kapalné
podpalovače, lampové oleje, petroleje na svícení, přípravky na leštění a čištění, směsi n-alkánů pro výrobu
lampových olejů a základové oleje pro výrobu těchto olejů, oleje pro výrobu osvěžovačů vzduchu, čistících
a odmašťovacích prostředků pro domácnosti a strojírenský průmysl, konzervačních kapalin, rozpouštědel pro
výrobu plastů a pro inkoustové barvy, ředidel, mikrokapslí pro výrobu průpisového papíru, čistících prostředků
pro polygrafii, prostředků pro odstraňování vosků z kovových ploch, oleje formové (uvolňovací), oleje k antikorozní ochraně, směsi n-alkánů pro výrobu lampových olejů, náplní do mycích zařízení pro strojní a elektrické
přístroje a zařízení, olejů pro textilní průmysl, výrobu kovových a hliníkových folií a elektroerozní obrábění,
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kapaliny používané při jiskrovém obrábění kovů, pro výrobu teplonosných médií, rotačních olejů pro polyesterová vlákna, pesticidů, čistících gelů na ruce a speciálních asfaltů a základové oleje pro výrobu těchto olejů.
Základové oleje jsou oleje vyrobené běžnými rafinérskými procesy z ropy a určené k výrobě finálních mazacích
olejů mísením mezi sebou, s ostatními ropnými a syntetickými oleji nebo s přísadami ke zlepšení jejich užitných
vlastností.“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. V příloze č. 4 se řádek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Střední oleje pro jiné účely – petrolej (kerosen) ostatní
ex 2710 19 25
Specifikace: Rozumí se jimi oleje určené jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory a oleje užívané
pro tváření a obrábění kovů s funkčními přísadami, oleje používané v nezměněné formě nebo pro pevné a kapalné
podpalovače, lampové oleje, petroleje na svícení, přípravky na leštění a čištění, směsi n-alkánů pro výrobu
lampových olejů a základové oleje pro výrobu těchto olejů, oleje pro výrobu osvěžovačů vzduchu, čistících
a odmašťovacích prostředků pro domácnosti a strojírenský průmysl, konzervačních kapalin, rozpouštědel pro
výrobu plastů a pro inkoustové barvy, ředidel, mikrokapslí pro výrobu průpisového papíru, čistících prostředků
pro polygrafii, prostředků pro odstraňování vosků z kovových ploch, oleje formové (uvolňovací), oleje k antikorozní ochraně, směsi n-alkánů pro výrobu lampových olejů, náplní do mycích zařízení pro strojní a elektrické
přístroje a zařízení, olejů pro textilní průmysl, výrobu kovových a hliníkových folií a elektroerozní obrábění,
kapaliny používané při jiskrovém obrábění kovů, pro výrobu teplonosných médií, rotačních olejů pro polyesterová vlákna, pesticidů, čistících gelů na ruce a speciálních asfaltů a základové oleje pro výrobu těchto olejů.
Základové oleje jsou oleje vyrobené běžnými rafinérskými procesy z ropy a určené k výrobě finálních mazacích
olejů mísením mezi sebou, s ostatními ropnými a syntetickými oleji nebo s přísadami ke zlepšení jejich užitných
vlastností.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zrušuje.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2012.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

