Ročník 2015

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 7

Rozeslána dne 21. ledna 2015

Cena Kč 66,–

O B S A H:
9. V y h l á š k a o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního
státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
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9
VYHLÁŠKA
ze dne 13. ledna 2015
o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru,
vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu
a o změně souvisejících vyhlášek

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 41 odst. 2 zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona
č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle
§ 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 66
odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/
/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002
Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., podle
§ 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,
ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011
Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 52 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ A VZORŮ
POVĚŘENÍ VE FORMĚ PRŮKAZU
§1
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního
dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech
pozemních komunikací ve formě průkazu
(K § 41 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
pozemních komunikací,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu je oboustranná papírová karta
o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm.
Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou
reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru
svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv
x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken
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svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování
černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru
a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních
komunikací ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze
č. 1.
§2
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního
odborného dozoru a vrchního státního dozoru
v silniční dopravě ve formě průkazu
(K § 34 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě
ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru
v silniční dopravě,
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dopravě ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze
č. 2.
§3
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního
dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ve formě průkazu
(K § 54 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu
obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
c) číslo pověření,

c) číslo pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

f) datum vydání pověření,

f) datum vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě
ve formě průkazu je oboustranná papírová karta
o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm.
Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou
reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru
svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv
x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken
svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování
černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech
70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je
opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní
podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící
barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování
černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční

(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru
a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způ-
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sobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 3.
§4
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního
odborného dozoru a vrchního státního odborného
dozoru ve věcech silničního provozu ve formě
průkazu
(K § 125b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,
f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

Částka 7

§5
Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního
dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah
ve formě průkazu
(K § 58 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech
drah,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,
e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,
f) datum vydání pověření,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm,
která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými
prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír
s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy
neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru
nad výkonem přenesené působnosti ve věcech silničního provozu ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 4.

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.
(2) Pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech
70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je
opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní
podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící
barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování
černou barvou svítící do zelena v UV spektru.
(3) Vzory pověření k výkonu státního dozoru
a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě
průkazu jsou uvedeny v příloze č. 5.
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§6
Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního
dozoru v civilním letectví ve formě průkazu
(K § 90 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb.)
(1) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu obsahuje
a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
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a) označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text „ČESKÁ REPUBLIKA“,
b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby,
c) číslo pověření,
d) jméno a příjmení pověřené osoby,

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

c) číslo pověření,

f) datum vydání pověření,

d) jméno a příjmení pověřené osoby,

g) informaci o oprávnění pověřené osoby,

e) fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x
45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem „ČESKÁ REPUBLIKA“,

h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

f) datum vydání pověření,
g) informaci o oprávnění pověřené osoby,
h) podpis osoby oprávněné k vydání pověření,
i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.
(2) Údaje podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.
(3) Pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech
75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky,
kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo,
v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová
značka a číslování černou barvou svítící do zelena
v UV spektru.
(4) Vzor pověření k výkonu státního dozoru
v civilním letectví ve formě průkazu je uveden v příloze č. 6.
§7
Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního
dozoru v oblasti námořní plavby ve formě
průkazu

i) otisk úředního razítka správního orgánu, který
pověření vydal.
(2) Údaje podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.
(3) Pověření k výkonu státního dozoru v oblasti
námořní plavby ve formě průkazu je oboustranná
papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je
zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech
75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky,
kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo,
v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová
značka a číslování černou barvou svítící do zelena
v UV spektru.
(4) Vzor pověření k výkonu státního dozoru
v oblasti námořní plavby ve formě průkazu je uveden v příloze č. 7.
§8
Náležitosti a vzor pověření zaměstnanců Státní
plavební správy k výkonu státního dozoru ve
vnitrozemské plavbě ve formě průkazu
(K § 42 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb.)
(1) Pověření zaměstnanců Státní plavební
správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské
plavbě ve formě průkazu obsahuje

(K § 76 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.)

a) označení Státní plavební správy jako správního
orgánu, který průkaz vydal,

(1) Pověření k výkonu státního dozoru v oblasti
námořní plavby ve formě průkazu obsahuje

b) údaj, že jde o pověření k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě,
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ČÁST TŘETÍ

c) číslo průkazu,
d) jméno a příjmení držitele průkazu, popřípadě
titul,
e) barevnou fotografii držitele průkazu o rozměrech 23 x 30 mm,
f) datum vydání průkazu,
g) informaci o oprávnění držitele průkazu,
h) podpis ředitele Státní plavební správy,
i) otisk úředního razítka Státní plavební správy,
j) informaci o postupu v případě nálezu průkazu.
(2) Pověření zaměstnanců Státní plavební správy
k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě
ve formě průkazu je plastová karta o rozměrech
86 x 54 mm, která je pokryta čirou laminační fólií
s holografickými ochrannými prvky.
(3) Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební
správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské
plavbě ve formě průkazu je uveden v příloze č. 8.

Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon
o civilním letectví
§ 11
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb.,
vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb.,
vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb.
a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:
1. § 29a se včetně nadpisu zrušuje.
2. Příloha č. 17 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích
§9
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky
č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky
č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky
č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb. a vyhlášky
č. 26/2014 Sb., se mění takto:

Změna vyhlášky o řidičských průkazech
a o registru řidičů
§ 12
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.,
vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb.,
vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb.
a vyhlášky č. 1/2014 Sb., se mění takto:
1. § 15c se včetně nadpisu zrušuje.
2. Příloha č. 9c se zrušuje.

1. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.
2. Příloha č. 9 se zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
§ 10
Přechodné ustanovení
Dosavadní pověření k výkonu státního dozoru
nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými
účelovými komunikacemi ve formě průkazu vydaná
podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti nejdéle
do 31. prosince 2017.

Změna vyhlášky o státním odborném dozoru
a kontrolách v silniční dopravě
§ 13
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném
dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb. a vyhlášky č. 269/2012 Sb., se
mění takto:
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ČÁST ŠESTÁ

1. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 4 zrušuje.

ÚČINNOST

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

§ 14

2. V § 2 odst. 4 se slova „ , který vydal stanovisko ke koncesi tuzemského dopravce,“ zrušují.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Strana 312

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Strana 313

Strana 314

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Strana 315

Strana 316

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Strana 317

Strana 318

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Strana 319

Strana 320

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Strana 321

Strana 322

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Strana 323

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Strana 324

Sbírka zákonů č. 9 / 2015

Částka 7

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů 2015

Strana 325

Strana 326

Sbírka zákonů 2015

Částka 7

Částka 7

Sbírka zákonů 2015

Strana 327

Strana 328

Sbírka zákonů 2015

Částka 7

15

8 591449 007016
ISSN 1 211-1244

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. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího 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 2015 činí 6 000,– 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 – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: 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., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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 516 205 175. 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.

