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Rozeslána dne 16. února 2012

Cena Kč 36,–

O B S A H:
50. V y h lá š k a o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po
účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)
51. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška 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
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50
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2012
o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku
pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení
(o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 10 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu
proti komunismu:

odznaky pro pozůstalé. Číselné označení jednotlivého
odznaku je provedeno ražbou.
§2

§1
(1) Pamětní odznak účastníka odboje a odporu
proti komunismu (dále jen „odznak účastníka“) a pamětní odznak pro pozůstalého po účastníkovi odboje
a odporu proti komunismu (dále jen „odznak pro pozůstalého“) jsou kruhového tvaru s profilem.
(2) Na lícní straně odznaků podle odstavce 1 je
v jejich středu blíže k heraldicky levému dolnímu okraji
umístěn symbol českého lva s liliovitě zakončeným
rozeklaným ocasem. Symbol českého lva je od ostatního povrchu odznaku barevně kontrastně odlišen
zmatněním. Nad českým lvem je umístěn nápis „ODBOJ A ODPOR 1948 1989“, který je proveden jako
nízký reliéf, členěný do čtyř řádků, jehož třetí a čtvrtý
řádek částečně překrývá českého lva. Na okraji pravé
heraldické strany odznaku je plastickým zvýrazněním
znázorněn ostnatý drát stáčený podél okraje odznaku
k jeho levé heraldické straně. Ostnatý drát je zobrazen
jako svazek dvou stočených prutů, na nichž jsou umístěny tři čtyřhroté svazky trnů, které jsou stočeny trojitým prstencem kolem podélných prutů obepínajících
heraldicky pravou a spodní stranu českého lva; dva
z trnů druhého a třetího svazku trnů výrazně přesahují
okraj odznaku, který symbolizuje komunistickou totalitní nesvobodu znásilňující základní přirozenoprávní
hodnoty a ideály vlastenectví, cti, statečnosti a lidskosti
bránící touze člověka po svobodě.
(3) Na rubové straně odznaků podle odstavce 1 je
uvedeno evidenční číslo odznaku. Číslování jednotlivých odznaků je provedeno v posloupně vzestupné číselné řadě, zvlášť pro odznaky účastníka a zvlášť pro

(1) Odznak účastníka je zlatavé barvy, má průměr 22 mm s přípustnou odchylkou 3 mm, a tloušťku
2,5 mm s přípustnou odchylkou 0,5 mm.
(2) Úchyty pro připevnění odznaku účastníka
k oděvu tvoří dvojice bodců umístěných na rubové
straně odznaku.
(3) Odznak pro pozůstalého je stříbřité barvy, má
průměr 35 mm s přípustnou odchylkou 5 mm, a tloušťku 2,5 mm s přípustnou odchylkou 0,5 mm.
(4) Odznak pro pozůstalého není na rubové
straně opatřen úchyty.
§3
(1) Vzor lícní strany odznaku účastníka je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor lícní strany odznaku pro pozůstalého je
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§4
Odznak účastníka se nosí na levé klopě horní
kapsy stejnokroje nebo na levé klopě občanského
oděvu, a není-li to možné, lze tento nosit na levé prsní
straně svrchního oděvu nositele odznaku účastníka.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Vondra v. r.

Částka 19

Sbírka zákonů č. 50 / 2012

Strana 371

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 50/2012 Sb.

Vzor pamětního odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu
LÍCNÍ STRANA
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 50/2012 Sb.

Vzor pamětního odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu
LÍCNÍ STRANA
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51
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2012,
kterou se mění vyhláška 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

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., (dále jen „zákon“) k provedení § 19 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška 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
vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb. a vyhlášky č. 129/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. b) se slova „zvláštním právním
předpisem,2)“ nahrazují slovy „zákonem o léčivech2),“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Veterinární léčivé přípravky uvedené v odstavcích 1 a 2 podává veterinární lékař. Veterinární léčivé přípravky určené lékařem uvedené v odstavcích 1
a 2 může podle pokynů veterinárního lékaře podávat
také chovatel nebo jiná osoba na základě pověření veterinárního lékaře.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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