
Sbírka zákonů ČR 

Předpis č. 291/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a 
hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů 

Aktuální znění 

 

291 

VYHLÁŠKA 

ze dne 24. srpna 2012, 

kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na 
přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., k 
provedení § 41 odst. 5 písm. a) zákona: 

Čl. I 

Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a 
zpracování vedlejších živočišných produktů, se mění takto: 

1. V § 1 písm. a) se slova „k přepravě“ nahrazují slovy „ke shromažďování (sběru) a přepravě“. 

2. Nadpis § 2 zní: 

„Barevné označování obalů, nádob a vozidel využívaných ke shromažďování (sběru) a 
přepravě vedlejších živočišných produktů“. 

3. V § 2 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova „v nichž se přepravují materiály“ nahrazují slovy 
„určená ke shromažďování (sběru) nebo k přepravě materiálů“. 

4. V § 2 odst. 2 se za slovo „dobu“ vkládají slova „shromažďování (sběru) a“ a slovo „nálepce“ se 
nahrazuje slovy „etiketě či symbolu“. 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012. 

Ze dne 24.08.2012
Částka 102/2012
Účinnost od 01.10.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-291

(aktualizováno 27.02.2013)
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Ministr: 

Ing. Bendl v. r. 

Souvislosti 

Mění 

Verze 
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94/2010 Sb. Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a 
zpracování vedlejších živočišných produktů

č. Znění od Novely Poznámka

1. 01.10.2012 Počátek účinnosti. Aktuální verze. 
0. 05.09.2012 Vyhlášené znění. 
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