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VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek
insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 37
odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správ-
cích, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších ná-
ležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vy-
hlášky č. 2/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „o tom, že ucha-
zeč je advokátem, daňovým poradcem, auditorem nebo
notářem,“ nahrazují slovy „prokazující skutečnost vy-
žadovanou zákonem k vykonání rozdílové zkoušky,“.

2. § 6 zní:

„§ 6

(1) Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu,
času a místa konání písemné části zkoušky zašle Minis-
terstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) uchazeči
nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části
zkoušky spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuš-
tění ke zkoušce. O termínu, čase a místě konání ústní
části zkoušky informuje ministerstvo v této lhůtě ucha-
zeče na svých internetových stránkách.

(2) Pozvánku na zvláštní zkoušku, na zkoušku
v opravném termínu na základě žádosti o opakování
zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle
§ 11 s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky
zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede
dnem konání zkoušky.“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „za přítomnosti všech
svých členů“ nahrazují slovy „ , jsou-li přítomni nej-
méně 3 její členové“.

4. V § 9 odst. 4 se slova „ , sbírky soudních nebo
jiných rozhodnutí“ zrušují.

5. V § 9 odst. 6 se slova „způsobem umožňujícím

dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých interneto-
vých stránkách“.

6. V § 10 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 11 odst. 1 a 2 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „5“.

8. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu
stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části
zkoušky a do 5 kalendářních dnů ministerstvu nepro-
káže, že se nemohl dostavit z důvodů zvláštního zřetele
hodných, hodnotí se stupněm neuspěl.“.

9. § 14 zní:

„§ 14

(1) Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle minis-
terstvo do 3 týdnů osvědčení, které je dokladem
o úspěšném vykonání zkoušky.

(2) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě
jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese
jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho by-
dliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání,
datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedl-
nosti.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při neúčasti uchazeče na zkoušce konané po dni
nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle § 11
vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2011.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zá-
kona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona
č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen
,,zákon“) k provedení § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15
odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19
odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých
ustanovení plemenářského zákona, se mění takto:

1. V § 18 odst. 4 písm. j) se slova „u anglického
plnokrevníka a klusáka původ do 3 generací předků,
u ostatních koní původ do 4 generací předků“ nahra-

zují slovy „není-li řádem plemenné knihy stanoveno
jinak“.

2. V § 20 písm. j) se slova „a kód katastrálního
území“ zrušují.

3. V příloze č. 1 v části C se slovo „stanoví“ na-
hrazuje slovem „stanovení“.

4. V příloze č. 1 na konci textu části D poznámka
zní:

„Poznámka: Žádost o udělení souhlasu se podává na
každou odbornou činnost a na každý druh vyjmeno-
vaných hospodářských zvířat samostatně. Na ovce
a kozy je možné podat jednu žádost o udělení sou-
hlasu.“.

5. Příloha č. 6 zní:
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„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.
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6. V příloze č. 7 tabulka č. 13 zní:
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7. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:

8. V příloze č. 8 v tabulce 20 v bodu 2 písm. c) se
slova „zapuštění, po kterém“ nahrazují slovy „všech
zapuštění, po kterých“.

9. V příloze č. 11 v části A písmeno c) zní:
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10. V příloze č. 11 v části B písm. c) se slo-
vo „misí“ nahrazuje slovem „musí“.

11. V příloze č. 11 v části D se dosavadní písme-
na d) a e) označují jako písmena a) a b).

12. V příloze č. 11 v části D písm. b) se slo-
vo „berana“ nahrazuje slovem „kozla“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března
2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2011

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. března 2011 se ke 200. výročí za-
hájení výuky na Pražské konzervatoři vydává pamětní
stříbrná dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a ma-
tovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provede-
ní se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů
mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr
31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běž-
ném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v prů-
měru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná
odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka
nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném prove-
dení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvlášt-
ním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁ-
RODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je kompozice tří hu-

debních nástrojů, které jsou předmětem výuky na Praž-
ské konzervatoři. Vlevo je lesní roh, uprostřed hoboj
a vpravo violoncello. Název státu „ČESKÁ REPU-
BLIKA“ je umístěn v horní části vyobrazení violoncella
a písmeny „S“ a „P“ do něj zasahuje. Označení nomi-
nální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“ je umístěno vpravo od vyobrazení violon-
cella. Značka České mincovny tvořená kompozicí pís-
men „Č“ a „M“ je umístěna pod zkratkou peněžní
jednotky.

(2) Na rubu dvousetkoruny je kompozice dalších
hudebních nástrojů – vlevo je fagot, uprostřed hoboj
a vpravo v obrysu kontrabas. Přes vyobrazení hoboje
a kontrabasu je umístěn houslový klíč, nápis „ZAHÁ-
JENÍ VÝUKY NA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘI“
a pod ním jsou letopočty „1811 – 2011“. Pod leto-
počtem „2011“ je značka autora dvousetkoruny,
MgA. Martina Daška, která je tvořena písmeny „M“

a „D“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. března
2011.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 58 / 2011Částka 21 Strana 553



Příloha k vyhlášce č. 58/2011 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 2. března 2011

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 2. července 2011 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Vinaře Kutná Hora Středočeský

Ministr:

Mgr. John v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 3. března 2011

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 2. července 2011 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

Sedlečko u Soběslavě Tábor Jihočeský

Třebčice Plzeň-jih Plzeňský

Ministr:

Mgr. John v. r.
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