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413
VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2009,
kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru
a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
zákona č. 254/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního
dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru
vojáka z povolání, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) čestné prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje
nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně
směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo
hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,“.
2. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:
„§ 3
(1) Při výběru se posuzuje uchazečova způsobilost pro výkon služby vojáka z povolání, zejména splnění kvalifikačních předpokladů4), fyzická zdatnost,
jeho zdravotní a psychická způsobilost pro předpokládané služební zařazení. Fyzickou zdatnost prokazuje

uchazeč při přezkoušení z tělesné přípravy. Psychická
způsobilost se zjišťuje psychologickým vyšetřením
a motivačním pohovorem. Zdravotní způsobilost uchazeče se posuzuje podle zvláštního právního předpisu
o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě5).
Po vyhodnocení všech kritérií je vybrán nejvhodnější
uchazeč. S uchazečem, který byl vybrán, je proveden
pohovor k předpokládanému služebnímu zařazení.
(2) Pokud se v průběhu výběru zjistí, že uchazeč
není způsobilý pro výkon služby vojáka z povolání,
výběr se ukončí.
(3) Výsledek výběru a posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče zašle služební orgán příslušnému
krajskému vojenskému velitelství.
4

) Vyhláška č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační
předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.

5

) Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.“.

3. V § 4 se věta první nahrazuje větou „Pokud je
uchazeč způsobilý pro výkon služby vojáka z povolání
a byl vybrán, zpracuje služební orgán závěrečnou
zprávu.“.
4. Příloha zní:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009.
Ministr:
MUDr. Barták v. r.

Sbírka zákonů č. 414 / 2009

Strana 6948

Částka 134

414
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2009
o postupu při služebním hodnocení vojáků
Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

(5) Služební hodnocení hodnotitel nezpracovává
na vojáky, kteří v době zpracování hodnocení
a) byli vysláni do kurzů s dobou studia delší než 6 měsíců,

§1
Služební hodnocení
(1) Služební hodnocení vojáka zpracovává nejbližší nadřízený vojáka, který má hodnoceného vojáka
v podřízenosti nejméně 3 měsíce. Nesplňuje-li nejbližší
nadřízený tuto podmínku, zpracovává hodnocení jeho
nejbližší nadřízený nebo jím určený velitel z úrovně
řízení o jeden stupeň vyšší než hodnocený, který zná
hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení nejméně 3 měsíce (dále jen „hodnotitel“). Vojáci přímo
podřízení ministrovi obrany, jeho náměstkům a náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky jsou
hodnoceni bez ohledu na dobu přímé podřízenosti.
(2) Služební hodnocení je průběžné posuzování
profesionálních kvalit vojáka. Zpracovává se písemně
na formuláři uvedeném v příloze k této vyhlášce, a to
jednou ročně v období od 1. listopadu do 31. ledna
následujícího roku.
(3) Služební hodnocení může být zpracováno
i mimo tento termín v důsledku dlouhodobého neplnění uložených úkolů nebo závažných nedostatků
v plnění služebních povinností. Služební hodnocení se
zpracuje před přeložením vojáka, pokud v novém služebním zařazení bude v kalendářním roce vykonávat
službu po dobu kratší než 3 měsíce.
(4) Služební hodnocení vychází z průběžného
hodnocení. S písemným hodnocením seznámí hodnotitel hodnoceného vojáka při hodnotícím pohovoru. Po
ukončení hodnotícího procesu se hodnocení zakládá do
osobního spisu vojáka.

b) vykonávali službu ve svém služebním zařazení po
dobu kratší než 3 měsíce,
c) byli více než 6 měsíců neschopni služby pro nemoc nebo úraz, nebo kterým byla na takovou
dobu poskytnuta dovolená bez nároku na peněžní
náležitosti,
d) čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou po
dobu delší než 6 měsíců, nebo
e) měli vypracováno služební hodnocení, které není
starší než 3 měsíce.
§2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb.,
o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.
2. Vyhláška č. 138/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při
služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009.

Ministr:
MUDr. Barták v. r.
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415
VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2009
o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení
produktů ke krmení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 17
odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona
č. 214/2007 Sb.:

této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

§1

Zrušovací ustanovení

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropských společenství2)
a) požadavky na odběr vzorků a
b) způsob zveřejnění metod laboratorního zkoušení
produktů ke krmení.
(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny postupy odběru vzorků ani rozsah četnosti odběru vzorků stanovené jiným právním předpisem3).
§2
Vzorky určené pro úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech ke krmení se odebírají a zpracovávají
postupem stanoveným v příloze k této vyhlášce.
§3
Zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení4) způsobem umožňujícím dálkový
přístup zajistí Ministerstvo zemědělství.
§4
Přechodné ustanovení

§5

Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků
a principy metod laboratorního zkoušení krmiv,
doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání
vzorků.
2. Vyhláška č. 497/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se
stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových
látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.
3. Vyhláška č. 85/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se
stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových
látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve
znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.
§6
Účinnost

Vzorky odebrané přede dnem nabytí účinnosti

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2009.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

1

) Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených
k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, a kterou se zrušuje
směrnice 79/700/EHS.

2

) Čl. 7 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat.

3

) Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny
k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by
živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů.

4

) Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro
úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Komise (ES) č. 121/2008 ze dne 11. února 2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu
v přípravcích používaných k výživě zvířat.

Strana 6958

Sbírka zákonů č. 415 / 2009

Částka 134

Příloha k vyhlášce č. 415/2009 Sb.

Částka 134

Sbírka zákonů č. 415 / 2009

Strana 6959

Strana 6960

Sbírka zákonů č. 415 / 2009

Částka 134

Částka 134

Sbírka zákonů č. 415 / 2009

Strana 6961

Strana 6962

Sbírka zákonů č. 415 / 2009

Částka 134

Částka 134

Sbírka zákonů 2009

Strana 6963

Strana 6964

Sbírka zákonů 2009

Částka 134

09

8 591449 134019
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova
č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio,
Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos,
tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s.,
Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8:
Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12
hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh:
Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická
osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne
8. 11. 1995.

