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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 118

Rozeslána dne 7. října 2008

Cena Kč 35,–

O B S A H:
362. N ař íz e n í v l á d y o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
363. N ař íz e n í v l á d y o zvýšení důchodů v roce 2009
364. N ař íz e n í v l á d y o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
365. N ař íz e n í v l á d y , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007
a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu
366. N ař íz e n í v l á d y , kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
367. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví,
kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup
při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
368. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra
č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999
Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
369. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické
prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání
a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění
pozdějších předpisů
370. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy
a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
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362
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. září 2008
o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České
republiky:
§1
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 230/1991 Sb., o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení.
2. Nařízení vlády č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na střed-

ních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.
3. Nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví
minimální výše stipendia v případě tíživé sociální
situace studenta.
§2
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Liška v. r.
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363
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2008
o zvýšení důchodů v roce 2009
Vláda nařizuje podle § 67 odst. 10 zákona č. 155/ rotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vymě/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona řeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle
tohoto nařízení.
č. 264/2002 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb.:
§1
Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2009 se zvyšují od splátky důchodu splatné po
31. prosinci 2008 tak, že procentní výměra důchodu
se zvyšuje o 4,4 % procentní výměry důchodu, která
náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou
činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení
procentní výměry důchodu podle § 1, a to podle té výše
procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této
změny.
§3

§2
(1) Procentní výměry vdovských, vdoveckých a si-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
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364
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2008
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu
proti němu, a podle § 2 odst. 7 zákona č. 357/2005
Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik
a osvobození Československa a některých pozůstalých
po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým
osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až
1945 a o změně některých zákonů:
§1
(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády
č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního

boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané
před 1. lednem 2009 se zvyšují o 4,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se
vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2008.
(2) Částka příplatku se po zvýšení podle odstavce 1 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
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365
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2008,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007
a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007
a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107
odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:
§1

§3
Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené
nařízením vlády č. 257/2007 Sb. se zvyšují takto:
a) částky 10 000 Kč se zvyšují na 10 500 Kč,

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok
2007 činí 21 527 Kč.

b) částky 24 800 Kč se zvyšují na 27 000 Kč.

§2

§4

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí
1,0942.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2008,
kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky
pro stanovení výpočtových základů
Vláda nařizuje podle § 170 odst. 1 zákona č. 187/
/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona
č. 585/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:
§1
Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se pro účely úpravy výše dávek
nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před
1. lednem 2009, upravují takto:
a) částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč,
b) částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč.

§2
Částky pro stanovení průměrné částky připadající
na kalendářní den uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 32/
/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb., se pro účely úpravy výše
dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok
před 1. lednem 2009, upravují takto:
a) částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč,
b) částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč.
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
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367
VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí
stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy
nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí,
ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 133 odst. 2
a podle § 143 odst. 11 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

ztěžujících vlivů uvedených v § 10 odst. 2
písm. b), c), d), h) a j) nařízení vlády č. 565/2006
Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, převažuje-li trvale ve výkonu služby činnost v takovém prostředí, a to po dobu, po kterou za tuto
činnost pobíral příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí3).

Čl. I
Ve vyhlášce č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely
výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za
výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup
při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky
č. 458/2002 Sb., § 2 včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 1 až 5 zní:
„§ 2
Služba zvláštní povahy
nebo zvláštního stupně nebezpečnosti
(1) Službou zvláštní povahy nebo zvláštního
stupně nebezpečnosti se rozumí služba, kdy byl voják
ve služebním zařazení
a) řídícího letového provozu,
b) výkonného výsadkáře,
c) pyrotechnika,
d) pomocníka pyrotechnika, který vykonával nebezpečné práce,
e) potápěče, který vykonával speciální práce pod vodou,
f) hasiče,
g) spojeném s výkonem práce s výbušninami,
h) spojeném s výkonem činnosti na zvláštním pracovišti v podzemí,
i) stanoveném ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství podle zvláštního právního předpisu1),
j) vojenského policisty podle zvláštního právního
předpisu2),
k) vykonávaném v prostředí vystaveném účinkům

(2) Služební zařazení uvedené v odstavci 1
písm. a) až j) je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, pokud voják současně pobíral za tuto činnost zvláštní příplatek podle § 11 nařízení vlády č. 565/2006 Sb. Splnil-li voják podmínky
nároku na příslušný zvláštní příplatek, ale z důvodu
splnění nároku na jiný výhodnější příplatek jej nepobíral4), považuje se podmínka pobírání příslušného
zvláštního příplatku za splněnou.
(3) Pro účely posuzování služby zvláštní povahy
nebo zvláštního stupně nebezpečnosti se služebním zařazením uvedeným v odstavci 1 písm. b) až h) rozumí
služba, při jejímž výkonu trvale převažují činnosti zařazené do I. skupiny rizik stanovených ministrem obrany podle zvláštního právního předpisu5).
1

) § 3 písm. c) a § 5 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005
Sb.

2

) Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších
předpisů.

3

) § 10 nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech
vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.

4

) § 11 odst. 6 nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

5

) § 11 odst. 5 nařízení vlády č. 565/2006 Sb.“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.

Sbírka zákonů č. 368 / 2008

Strana 5768

Částka 118

368
VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem
práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí stanoví
podle § 59 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 204/2000 Sb., podle § 74 písm. a) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a podle § 70 písm. d) zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
V § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/
/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky
č. 401/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb., se částka
„800 Kč“ nahrazuje částkou „1 300 Kč“, částka
„1 000 Kč“ se nahrazuje částkou „1 500 Kč“ a částka
„1 100 Kč“ se nahrazuje částkou „1 600 Kč“.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Čl. II
V § 12 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona
č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb., se
částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 300 Kč“, částka
„1 000 Kč“ se nahrazuje částkou „1 500 Kč“ a částka
„1 100 Kč“ se nahrazuje částkou „1 600 Kč“.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. III
V § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/
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/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky
č. 401/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb., se částka
„800 Kč“ nahrazuje částkou „1 300 Kč“, částka
„1 000 Kč“ se nahrazuje částkou „1 500 Kč“ a částka
„1 100 Kč“ se nahrazuje částkou „1 600 Kč“.

dení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., se částka „800 Kč“ nahrazuje
částkou „1 300 Kč“, částka „1 000 Kč“ se nahrazuje
částkou „1 500 Kč“ a částka „1 100 Kč“ se nahrazuje
částkou „1 600 Kč“.

ČÁST ČTVRTÁ

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
Čl. IV
V § 10 odst. 1 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k prove-
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ÚČINNOST
Čl. V
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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369
VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu
kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby
odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích),
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona
č. 222/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti
o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické
osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku
(vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb., vyhlášky č. 444/2004 Sb., vyhlášky č. 126/2005 Sb., vyhlášky č. 104/2006 Sb., vyhlášky č. 260/2006 Sb., vyhlášky č. 474/2006 Sb., vyhlášky č. 112/2007 Sb., vyhlášky č. 230/2007 Sb. a vyhlášky č. 334/2007 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje
a) hygienické požadavky na složení a vlastnosti kosmetických prostředků,
b) jejich značení na obalu a vybavení návodem k použití,
c) požadavky na rozsah uchovávaných údajů o kosmetických prostředcích,
d) náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku,
e) náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných
látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech
látek povolených.
1

) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou

se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/
/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice
technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII
technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV
a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III
uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh
II a III technickému pokroku.
Směrnice Rady č. 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou
se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené
směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené
směrnice technickému pokroku.
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Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI
uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI
uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II
a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetic-
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kých prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II
a III technickému pokroku.“.

2. V příloze č. 2 se u položky pod referenčním
číslem 1136 text „Peruánský balzám (CAS 8007-00-9),
MYROXYLON PEREIRAE, při použití jako vonná
přísada“ nahrazuje textem „Pryskyřice stromu Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (peruánský balzám, surový); CAS 8007-00-9, při použití jako vonná přísada“.
3. V příloze č. 3 části 1 se u položek pod referenčními čísly 26 až 43 a referenčními čísly 47 a 56 v kolonce f slovo „konzultujte zubaře“ nahrazuje slovy „kontaktujte zubního lékaře“.
4. V příloze č. 3 části 1 položky pod referenčními
čísly 45, 72, 73, 88 a 89 znějí:
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5. V příloze č. 3 části 1 se položka pod refernčním
číslem 68 zrušuje.
6. V příloze č. 3 části 1 se doplňuje položka pod
refernčním číslem 102, která zní:
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7. V příloze č. 3 části 1 se doplňují položky pod
referenčními čísly 103 až 184, které znějí:
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodech 2, 4, 5 a 7 lze uvádět
na trh nejdéle do 3. dubna 2009. Tyto kosmetické prostředky lze prodávat nebo nabízet konečnému spotřebiteli nejdéle do 3. října 2009.
2. Kosmetické prostředky, které nejsou v souladu
s bodem 3, lze uvádět na trh nejdéle do 30. 9. 2012.
3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodu 6 lze uvádět na trh
nejdéle do 15. listopadu 2008. Tyto kosmetické prostředky lze prodávat nebo nabízet konečnému spotřebiteli nejdéle do 15. února 2009.
4. V příloze č. 3 části 1 položky pod referenčními

Částka 118

čísly 26 až 43 a referenčními čísly 47 a 56 v kolonce f věty „pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 –
0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které
zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití
u dospělých osob), je povinné následující označení na
obalu: „Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého.
Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka
hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum.
Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte
zubního lékaře nebo praktického lékaře.“.“ nabývají
účinnosti dnem 19. března 2009.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
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370
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2008,
kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky,
mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 146/2002 Sb., zákona č. 247/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy
a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.
a vyhlášky č. 78/2005 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě se poznámka pod čarou č. 1
včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.
2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 1 a 1a zní:
„(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropských společenství1a) a upravuje požadavky pro mléko a mléčné výrobky.
1

1a

) Směrnice Rady 83/417/EHS z 25. července 1983 o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se některých
druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených
k lidské spotřebě.
Směrnice 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých
druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské
spotřebě.
Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se
mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.
) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).“.

3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena ee) až gg), která znějí:
„ee) mléčným retentátem – výrobek získaný koncentrací mléčných bílkovin na základě ultrafiltrace

mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka,
ff) mléčným permeátem – výrobek získaný odstraněním mléčných bílkovín a mléčného tuku z mléka,
částečně odstředěného mléka nebo odstředěného
mléka na základě ultrafiltrace,
gg) laktózou – přírodní složka mléka, která se běžně
získává ze syrovátky s obsahem bezvodé laktózy
ve výši nejméně 99,0 % m/m v sušině; může být
bezvodá nebo obsahovat jednu molekulu krystalové vody nebo může být směsí obou forem.“.
4. V § 3 odst. 1 se číslo „44“ nahrazuje číslem „43“.
5. V § 3 odst. 24 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
6. V § 3 se odstavec 34 zrušuje.
Dosavadní odstavce 35 až 44 se označují jako odstavce 34 až 43.
7. V § 4 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9,
který zní:
„(9) U zahuštěného mléka a sušeného mléka lze
obsah bílkovin v mléku upravit na minimální hranici
34 % hmotnostních v tukuprosté sušině, a to přidáním
nebo odstraněním mléčných složek takovým způsobem, aby v upravovaném mléku nebyl změněn poměr
mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem. K této
úpravě lze použít mléčný retentát, mléčný permeát
a laktózu.“.
Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 10 až 14.
8. V § 11 písmeno l) zní:
„l) panenským olejem – olej podle jednotného nařízení o společné organizaci trhů1a).“.
9. V příloze č. 2 tabulky 5 a 6 znějí:
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„Tabulka 5 - Zahuštěné mléčné výrobky
Zahuštěné mléčné výrobky neslazené
Druh výrobku

Obsah tuku
(v % hmot.)

Zahuštěná neslazená více než 15,0 včetně
smetana

26,5

Zahuštěné neslazené více než 7,5 včetně
plnotučné mléko

25,0

Zahuštěné částečně 1,0 až 7,5
odstředěné mléko

20,0

Zahuštěné
odstředěné mléko

Mléčná sušina
tukuprostá
(v % hmot. nejméně)

Mléčná sušina
(v % hmot.
nejméně)
11,5

17,5

méně než 1,0 včetně

Zahuštěné mléčné výrobky slazené
Druh výrobku

Obsah tuku
(v % hmot.)

Mléčná sušina
(v % hmot. nejméně)

Mléčná sušina
tukuprostá
(v % hmot. nejméně)

Zahuštěná slazená
smetana

více než 16,0 včetně

14,0

Zahuštěné slazené plnotučné mléko

více než 8,0 včetně

28,0

Zahuštěné slazené mléko
částečně odstředěné

více než 1,0 nejvíce však
8,0

24,0

20,0

Zahuštěné slazené mléko
odstředěné

méně než 1,0 včetně

24,0

20,0
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Tabulka 6 – Sušené mléčné výrobky
Druh výrobku

Obsah tuku
(v % hmot.)

Sušená smetana

více než 42,0 včetně

Sušené plnotučné mléko

26,0 až 42,0

Sušené částečně odstředěné mléko

více než 1,5 až 26,0 včetně

Sušené odstředěné mléko

méně než 1,5 včetně

“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
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Lidická 69, 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, a. s., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, 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 2: ANAG,
spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela,
Puškinovo nám. 17; 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; 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, Masarykova 15; 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 516 205 207. 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.

