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VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon
o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zá-
kona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání ge-
netických zdrojů rostlin a mikroorganismů význam-
ných pro výživu a zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích
rostlin a mikroorganismů), k provedení § 4 odst. 5,
§ 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 19 odst. 4
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zá-
kon o genetických zdrojích rostlin a mikroorga-
nismů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství
a lesnictví nebo ekologie a ochrana životního
prostředí nebo řádně ukončené vysokoškolské
vzdělání v oblasti zemědělských nebo přírod-
ních věd,“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „osoba, která je statu-
tárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“
nahrazují slovy „statutární orgán nebo jeho zástupce
odpovědný za zabezpečení požadavků vyplývajících
z § 11 až 20 zákona“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „uvedených
v žádosti podle § 4 zákona“ nahrazují slovem
„rostlin“.

4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v případě genetických zdrojů mikroorganismů
technické vybavení pro konzervaci pomocí
kryoprezervace nebo lyofilizace. V případě, že
genetický zdroj mikroorganismu nelze uchovat
použitím kryoprezervace nebo lyofilizace, uve-
de žadatel v žádosti jiný způsob snížení jeho
metabolické aktivity a doloží uložení sbírkové
položky minimálně ve dvou oddělených nezá-

vislých technických zařízeních. Jako záložní ne-
závislé zařízení může sloužit centrální laboratoř
pověřené osoby nebo laboratoř jiné právnické
osoby. V případě, že u genetického zdroje nelze
snížit metabolickou aktivitu, uvede žadatel me-
todu jeho bezpečného uchování při běžné
teplotě a příslušné technické zařízení.“.

5. V § 3 písm. d) se slovo „nájmu“ nahrazuje
slovem „pachtu“ a slovo „nájemní“ se nahrazuje slo-
vem „pachtovní“.

6. V § 4 odst. 1 se slovo „uživatelům“ nahra-
zuje slovy „právnickým nebo fyzickým osobám,
kterým byl na základě žádosti vzorek genetického
zdroje poskytnut (dále jen „příjemce“)“.

7. V § 4 odst. 2 se za slovo „předávaného“ vklá-
dají slova „pověřené osobě do genové banky“ a slova
„v genobance“ se zrušují.

8. V § 4 odst. 4 se slova „ , částí rostlin, nebo
explantátů“ nahrazují slovy „nebo částí rostlin urče-
ných k rozmnožování nebo konzervaci, stromů
nebo keřů“ a slova „posoudí pověřená osoba, zda
bude poskytovat menší vzorek genetického zdroje
rostlin nebo“ se zrušují.

9. V § 4 odst. 5 se slova „v genobance“ nahra-
zují slovy „pověřené osobě do genové banky“.

10. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění
osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění
pozdějších předpisů.“.

11. V § 4 odst. 6 se slovo „Nelze-li“ nahrazuje
slovy „Není-li možné“.

12. V § 4 odst. 7 se za slovo „rostlin“ vkládají
slova „předávané ke konzervaci pověřené osobě do
genové banky“.

13. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Semenné vzorky genetických zdrojů rost-
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lin předávané ke konzervaci do zahraničí jako bez-
pečnostní duplikace jsou spolu s požadovanou do-
kumentací předávány prostřednictvím genové banky
pověřené osoby.“.

14. § 5 až 11 včetně nadpisů znějí:

„§ 5

Velikost vzorku
genetického zdroje mikroorganismu

Velikost vzorku genetického zdroje mikroorga-
nismu poskytovaného účastníkem Národního pro-
gramu pro potřeby dlouhodobého uchování písemně
stanoví pověřená osoba podle aktuálního stavu gene-
tického zdroje mikroorganismu tak, aby byl zajištěn
původní genetický základ mikroorganismu, ze kte-
rého jsou poskytovány vzorky genetických zdrojů
mikroorganismů dalším účastníkům Národního pro-
gramu a příjemcům.

§ 6

Rozsah údajů o genetickém zdroji

(1) V případě genetického zdroje rostlin předá
účastník Národního programu pověřené osobě sou-
časně se vzorkem genetického zdroje tyto údaje o ge-
netickém zdroji:

a) poskytnuté množství, klíčivost, hmotnost tisíce
semen, typ kolekce pro uložení vzorku genetic-
kého zdroje,

b) pasportní údaje,

c) popisné údaje ve formátu podle klasifikátorů,
d) v případě genetického zdroje rostlin konzervo-

vaného in situ nebo on farm místo výskytu
nebo udržování tohoto genetického zdroje
a údaje charakterizující lokalitu.

(2) V případě genetického zdroje mikroorga-
nismu předá účastník Národního programu pově-
řené osobě současně se vzorkem genetického zdroje
údaje o genetickém zdroji v rozsahu podle § 10.

Rozsah a způsob hodnocení
genetických zdrojů

§ 7

Hodnocení genetických zdrojů rostlin

(1) Hodnocení genetických zdrojů rostlin se
skládá z charakterizace, která slouží k jednoznačné

identifikaci genetického zdroje rostlin, a z hodnocení
hospodářských znaků.

(2) Hodnocení jednoletých, dvouletých a vy-
trvalých druhů genetických zdrojů rostlin konzervo-
vaných ex situ se provádí v polních testech a labora-
torních testech.

(3) Hodnocení genetických zdrojů rostlin kon-
zervovaných in situ je analogické k hodnocení
ex situ, vychází však z možností hodnocení na pří-
rodním stanovišti. Návazným pravidelným monito-
rováním genetických zdrojů rostlin je kontrolován
stav populace a případné ohrožení genetického
zdroje rostlin.

(4) Hodnocení genetických zdrojů rostlin kon-
zervovaných ex situ nebo in situ provádí účastník
Národního programu, který v rámci Národního pro-
gramu odpovídá za příslušnou druhovou kolekci ge-
netického zdroje rostlin. V případě, že by účastník
Národního programu nemohl provést hodnocení ge-
netického zdroje rostlin konzervovaného in situ,
může se souhlasem pověřené osoby zajistit jeho hod-
nocení jiným vhodným způsobem.

§ 8

Hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů

(1) Hodnocení genetických zdrojů mikroorga-
nismů obsahuje zejména jejich charakteristiku, která
zahrnuje taxonomické zařazení organismu, morfolo-
gický popis, stanovení biologických, biochemických,
molekulárně-genetických a technologických vlast-
ností. Genetické zdroje mikroorganismů jsou cha-
rakterizovány pomocí testů požadovaných vlastností
u prospěšných mikroorganismů, patogenity či viru-
lence u škodlivých mikroorganismů a testů rezis-
tence vůči chemickým nebo fyzikálním faktorům.
Vitalita, homogenita a stabilita vlastností, pro které
je genetický zdroj uchováván, je ověřována průběž-
ně, především po dlouhodobé konzervaci a oživení,
které probíhá podle plánu obnovy.

(2) Součástí hodnocení genetických zdrojů mi-
kroorganismů je také seznam vědeckých publikací,
které souvisí se sbírkovými položkami, dále národní
a mezinárodní spolupráce, začlenění sbírky do mezi-
národních organizací na ochranu biodiversity a evi-
dence poskytnutých mikroorganismů.
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Rozsah a způsob vedení dokumentace
účastníkem Národního programu

§ 9

Genetické zdroje rostlin

(1) Dokumentace o genetických zdrojích rost-
lin, kterou vede v souladu s § 17 zákona účastník
Národního programu, se skládá z

a) pasportních údajů,

b) popisných údajů,

c) údajů o konzervaci, pokud je účastník Národ-
ního programu pověřen dlouhodobým uchová-
váním genetického zdroje rostlin,

d) údajů o poskytnutých genetických zdrojích.

(2) Pasportní údaje obsahují informace jedno-
značně identifikující každý genetický zdroj rostliny
a obsahují také soupis podmínek stanovených po-
skytovatelem genetického zdroje, které se týkají
způsobu využití tohoto zdroje a podmínek pro jeho
poskytnutí dalšímu příjemci.

(3) Popisná část obsahuje výsledky hodnocení
všech morfologických, biologických, hospodářských
a biochemických znaků formou popisných deskrip-
torů. Popisné deskriptory jsou rodově nebo druhově
specifické a definují způsob hodnocení projevu kaž-
dého znaku. Soubor deskriptorů tvoří klasifikátor
daného rodu nebo druhu. Pokud není klasifikátor
k dispozici, připraví účastník Národního programu
minimální seznam popisných deskriptorů. Účastník
Národního programu zaznamenává údaje obsažené
v popisné části též formou originálních metrických
hodnot a tyto uchovává.

(4) Údaje o konzervaci genetického zdroje rost-
lin obsahují:

a) u semen konzervovaných v genové bance zá-
kladní skladovací údaje o uloženém semenném
vzorku genetického zdroje,

b) u vegetativně množených kolekcí genetických
zdrojů rostlin v polní kolekci, kulturách in vitro
nebo kryobance nezbytné informace o konzer-
vovaném genetickém zdroji rostlin, jako je po-
čet položek ve vzorku genetického zdroje, da-
tum založení konzervace, datum regenerace
a způsob konzervace.

(5) Údaje o poskytnutých genetických zdrojích

obsahují pasportní a popisné údaje, údaje jedno-
značně identifikující příjemce a způsob využití.

§ 10

Genetické zdroje mikroorganismů

(1) Dokumentace o genetickém zdroji mikroor-
ganismu, kterou vede v souladu s § 17 zákona účast-
ník Národního programu, se vede pro každou po-
ložku ve sbírce genetických zdrojů mikroorganismů.

(2) Dokumentace genetického zdroje mikroor-
ganismu obsahuje tyto údaje:

a) evidenční označení sbírky,

b) evidenční číslo sbírkového kmene,

c) platné vědecké jméno druhu, případně jméno
vnitrodruhové kategorie poddruh, varieta,
forma specialis, rasa,

d) geografický původ, lokalita, substrát, hostitel,

e) údaje o izolaci, taxonomickém zařazení a zařa-
zení do sbírky,

f) podmínky kultivace,

g) způsob a místo konzervace nebo uchování,

h) historie kmene, zejména číslo kmene v jiných
sbírkách, změna taxonomického zařazení,

i) manipulace s kmenem, zejména datum poslední
obnovy a datum inventarizace,

j) soupis podmínek stanovených poskytovatelem
genetického zdroje, které se týkají způsobu vy-
užití tohoto zdroje a podmínek pro jeho po-
skytnutí dalšímu příjemci,

k) údaje o poskytnutých genetických zdrojích
včetně údajů jednoznačně identifikujících pří-
jemce a způsob využití.

(3) Účastník Národního programu eviduje další
informace vymezující a charakterizující daný kmen
mikroorganismu.

§ 11

Velikost vzorku genetického zdroje rostlin
poskytovaného pro účely šlechtění,

výzkumu a vzdělávání

(1) Velikost vzorku genetického zdroje genera-
tivně množených rostlin poskytovaného příjemci je
30 až 50 klíčivých semen v závislosti na biologických
vlastnostech daného druhu.
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(2) U vegetativně množených druhů je velikost
jednoho vzorku genetického zdroje v rozmezí 3 až
10 regenerujících částí, jak je pro specifické druhy
rostlin uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Jeden příjemce obdrží během jednoho ka-
lendářního roku od pověřené osoby nebo účastníka
Národního programu nejvýše
a) 30 vzorků genetických zdrojů u generativně

množených druhů,
b) 10 vzorků genetických zdrojů u vegetativně

množených druhů.

15. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 11a

Velikost vzorku genetického zdroje
mikroorganismu poskytovaného pro účely

šlechtění, výzkumu a vzdělávání

Stanovení počtu a velikosti vzorku genetického
zdroje mikroorganismu poskytovaného účastníkem
Národního programu příjemcům provádí vedoucí
nebo kurátor sbírky. Velikost vzorku je závislá na
druhu uchovávaného genetického zdroje, aktuálním
stavu sbírkové položky a technických možnostech
vlastníka genetického zdroje.“.

16. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,

ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví
podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o země-
měřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona
č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a do-
plnění některých zákonů souvisejících s jeho zavede-
ním, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky
č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky
č. 311/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2015 Sb., se mění
takto:

1. § 10c včetně nadpisu zní:

„§ 10c

Formy poskytování dat databáze

(1) Data databáze poskytuje Zeměměřický úřad
v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační
systém zeměměřictví, v těchto formách:

a) datové soubory,

b) prohlížecí služba, nebo
c) služba stahování dat.

(2) Data databáze ve formě podle odstavce 1
písm. a) nebo c) se poskytují na základě žádosti,
která obsahuje

a) identifikační údaje žadatele,
b) rozsah, obsah a formát požadovaných dat,

c) účel, pro který jsou data požadována, a
d) způsob předání dat.

(3) Data databáze ve formě podle odstavce 1
písm. b) se poskytují bezúplatně; data databáze ve

formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují
za úplatu stanovenou v příloze (bod 11).“.

2. Za § 10c se vkládají nové § 10d a 10e, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 10d

Podmínky zveřejnění a užití dat databáze

(1) Poskytnutá data databáze může žadatel zve-
řejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žada-
telovy aplikace nebo kartografického díla.

(2) Podmínkou užití dat databáze je uvedení je-
jich zdroje a data poslední aktualizace databáze před-
cházející datu poskytnutí údajů.

(3) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy dat data-
báze v elektronické podobě, je povinen do rastro-
vého souboru neoddělitelným způsobem vložit text
„© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být
viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo
oblast zobrazovaných dat musí být uveden text
„Podkladová data © ČÚZK“.

§ 10e

Zabránění přístupu do databáze

Zeměměřický úřad zabrání technickými pro-
středky v přístupu k prohlížecí službě nebo ke
službě stahování dat uživateli, který

a) přetěžuje technologickou infrastrukturu prohlí-
žecí služby nebo služby stahování dat,

b) prohlížecí službu nebo službu stahování dat ne-
odborně využívá nebo zneužívá,

c) rozšiřuje data databáze, ač k tomu není opráv-
něn, nebo

d) nesplnil svou povinnost uhradit úplatu za po-
skytovaná data.“.
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3. V příloze v bodu 4 podbod 4.7 zní:

„4.7 Nivelační body jsou očíslovány v rámci evidenčních jednotek, kterými jsou nivelační pořady,
které vymezují jednotlivé nivelační oblasti (obr. 10.1), nebo plošné nivelační sítě. V samostatné
číselné řadě jsou čísly vyjádřenými římskými číslicemi očíslovány základní nivelační body. Po-
loha nivelačních bodů je zobrazena v dokumentačních mapách.

Obr. 10.1“.

4. V příloze v bodu 5 se na začátek podbodu 5.6
vkládá věta „Tíhové body jsou očíslovány čísly vy-
jádřenými arabskými číslicemi v jedné souvislé čí-
selné řadě od 1 do 9999, v případě potřeby se použije
poddělení na dvě desetinná místa.“.

5. V příloze v bodu 10 podbodu 10.2 písme-
na a) a b) znějí:
„a) Je-li podrobné měření připojeno pouze na dva

body, musí být použity dva body polohových

bodových polí nebo pomocné body, přičemž
v případě použití volného polárního stanoviska
musí být na oba dva tyto body změřeny vodo-
rovné směry i délky.

b) Při určení souřadnic stanoviska protínáním ze
směrů nebo protínáním z délek nebo jako vol-
ného polárního stanoviska musí být na určova-
ném stanovisku alespoň jeden úhel mezi použi-
tými směry v rozmezí 30 gon až 170 gon.“.
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6. V příloze se doplňuje bod 11, který zní:

„11. Poskytování dat z databáze

Poznámky:

a) Úplata je stanovena za každou započatou měrnou jednotku.

b) Poskytování dat ve formě datových souborů se může provést předáním na technickém nosiči dat nebo
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

c) Minimální výše úplaty za data poskytnutá ve formě datových souborů a služby stahování dat po za-
počtení slev podle písmen g) a j) je 200 Kč.

d) Data se poskytují v souřadnicových systémech a formátech uveřejněných na internetových stránkách
Úřadu.

e) Úplata za poskytnutí dat ve druhém a dalším formátu poskytnutém současně činí 20 % základní úplaty
za každý další formát.

f) Úplata se zvýší o 50 %, pokud žadatel užije poskytnutá data podle § 10d odst. 1.

g) V základní úplatě jsou zahrnuta předání aktualizovaných dat, o která je zažádáno do 1 roku od podání
žádosti o prvotní výdej dat. Po uplynutí jednoho roku od podání žádosti činí úplata za aktualizovaná
data 20 % základní úplaty.

h) Úplata za službu stahování dat se stanoví na období 1 roku a je splatná předem. Výše úplaty se stanoví
podle počtu měrných jednotek v území, ze kterého má být prováděno stahování dat, ke dni podání
žádosti.

i) Školám, školským zařízením a vysokým školám za účelem vzdělávání a studentům pro účely zpraco-
vání bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu na
podkladě písemné žádosti potvrzené školou se úplata za poskytnutá data snižuje o 100 %; data se
poskytnou pouze v nezbytném rozsahu. Na takto poskytnutá data se nevztahuje minimální výše úplaty
podle písmene c).

j) Osobám, které Zeměměřickému úřadu poskytnou data, která jsou podle § 4a zeměměřického zákona
obsahem databáze a na jejichž základě lze provést aktualizaci databáze, se poskytne sleva, jejíž výše se
stanoví s ohledem na územní rozsah a obsah dat předaných k aktualizaci; sleva může být poskytnuta až
do výše 80 % základní úplaty.“.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2017.

Předseda:

Ing. Večeře 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 s. r. o., 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 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; 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; 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.
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