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ZÁKON

ze dne 4. května 2011,

kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb.,
zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/
/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlá-
šeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/
/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009
Sb., se mění takto:

1. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Věc vykazující znaky kulturní památky podle

§ 2 odst. 1, která byla na území České republiky za-
půjčena cizím státem, jenž prohlásil, že tato věc je v jeho
vlastnictví, nepodléhá provedení jakéhokoliv výkonu
rozhodnutí ani exekuci a předběžným opatřením nelze
uložit s takovou věcí nenakládat; nelze ani přijmout
jakékoli rozhodnutí nebo opatření, které by bránilo
vrácení takové věci tomuto cizímu státu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

2. V § 45 odst. 1 se slova „§ 20 odst. 4“ nahrazují
slovy „§ 20 odst. 5“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2011

o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb. a zákona č. 298/2009 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) informační povin-
nost příjemce některých živočišných produktů2) v místě
určení3) (dále jen „příjemce“).

(2) Toto nařízení se nevztahuje na příjemce zvířat,
příjemce živočišných produktů určených k výživě zví-
řat a příjemce rohů, parohů, paznehtů, kopyt, vlny,
srsti a peří.

§ 2

Informační povinnost

(1) Příjemce informuje krajskou veterinární
správu o

a) druhu živočišných produktů přicházejících na
místo určení,

b) množství živočišných produktů přicházejících na
místo určení,

c) členském státě a zařízení, z něhož jsou živočišné
produkty odesílány na místo určení, včetně čísla
schválení nebo registrace zařízení,

d) adrese místa určení a čísle schválení nebo registrace
osoby provozující místo určení,

e) fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy živočiš-
ných produktů přicházejících na místo určení.

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce oznámí
krajské veterinární správě v listinné podobě nebo
způsobem umožňujícím dálkový přenos dat tak, aby
je obdržela nejpozději 24 hodin před příchodem živo-
čišných produktů na místo určení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.
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1) 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, v platném znění.

2) § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

3) § 28 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2011,

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb.,
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou

a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 91 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

V § 7 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdě-
lávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absoluto-
riem, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(1) Obhajoba absolventské práce, teoretická
zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího ja-

zyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy5)
se koná v termínech stanovených ředitelem školy
v období od 1. do 30. června; v případě, že žáci konají
ve stejném ročníku také maturitní zkoušku, v období
od 1. června do 31. července.

5) § 90 odst. 2 školského zákona.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2011.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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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: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, 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 před-
cházejícího 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 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, 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; 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, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 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., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: 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. Ob-
jednávky 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.
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