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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu

Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vy-
hlášení evropsky významných lokalit zařazených do
evropského seznamu, se mění takto:

1. V příloze se řádky
„CZ0213014 Dlouhopolsko 9,6 E 15 19 1 N 50 10 6“,
„CZ0213055 Podolí 0,2 E 14 29 17 N 50 21 5“,
„CZ0213089 Žehuň 0,2 E 15 20 7 N 50 8 27“,
„CZ0213090 Žehuň – obora 900,2 E 15 20 15 N 50 9 38“,
„CZ0312029 Bošice 0,3 E 13 40 47 N 49 86“,
„CZ0313120 Římov 2,0 E 14 30 1 N 48 51 25“,
„CZ0513247 Pelíkovice 2,3 E 15 7 54 N 50 40 40“,
„CZ0623033 Znojmo – hrad 0,2 E 16 2 33 N 48 51 20“,
„CZ0623780 Jaroslavice – zámek 0,8 E 16 14 4 N 48 45 32“ a
„CZ0813761 Důl Ruda I <0,1 E 17 11 20 N 49 52 49“
zrušují.

2. V příloze se za řádek
„CZ0214049 Písčina u Tuháně 0,4 E 14 31 16 N 50 17 45“
vkládá nový řádek, který zní:
„CZ0214050 Žehuňsko 358,1 E 15 18 38 N 50 9 18“.

3. V příloze v řádku „CZ0210022“ se slovo
„Kosí“ nahrazuje slovem „Kozí“.

4. V příloze řádek
„CZ0214010 Dománovický les 709,7 E 15 20 16 N 50 6 6“
zní:
„CZ0214010 Dománovický les 354,9 E 15 20 18 N 50 6 44“.

5. V příloze v řádku „CZ0313134“ se slova
„Újezdec – Planinský rybník a Kozor“ nahrazují
slovem „Újezdec“.

6. V příloze v řádku „CZ0313137“ se slovo
„Veverský“ nahrazuje slovem „Veveřský“.
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7. V příloze řádek
„CZ0314021 Borkovická blata 857,9 E 14 38 40 N 49 13 31“
zní:
„CZ0314021 Borkovická blata 638,8 E 14 38 30 N 49 13 42“.

8. V příloze řádek
„CZ0323159 Plzeň – Zábělá 265,5 E 13 26 42 N 49 46 56“
zní:
„CZ0323159 Plzeň – Zábělá 116,6 E 13 26 44 N 49 46 48“.

9. V příloze v řádku „CZ0420171“ se číslo
„147,2“ nahrazuje číslem „106,0“ a číslo „25“ se na-
hrazuje číslem „24“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. května 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení
některých kulturních památek za národní kulturní památky,

ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/
/1987 Sb., o státní památkové péči:

Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 337/2002 Sb.,
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kultur-
ních památek za národní kulturní památky, ve znění
nařízení vlády č. 422/2005 Sb., písmeno e) zní:
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Čl. II

Národní památkový ústav vyznačí národní
kulturní památku podle písmene e) přílohy k naří-
zení vlády č. 337/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení,
do 2 vyhotovení kopie katastrální mapy a ve lhůtě
30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení
1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kultur-

ních památek České republiky a 1 vyhotovení zašle
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických před-
mětů a o zacházení s některými pyrotechnickými
výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona
č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6
odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1
písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 a § 19
odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve
znění vyhlášky č. 267/2010 Sb. a vyhlášky č. 398/
/2010 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „předmětů“
vkládají slova „a o zacházení s některými pyrotech-
nickými výrobky“.

2. V úvodní větě vyhlášky se slova „a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a stře-
livu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 227/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k prove-
dení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13
odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „a o zacházení s ně-
kterými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona
č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen
„zákon“), k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10
odst. 1 písm. c)“.

3. Za § 1 se vkládají nové § 1a a 1b, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

„§ 1a

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kontrolní značkou značka uvedená v příloze

č. 4, která není zkušební značkou ve smyslu
§ 19 odst. 1 zákona,

b) jednotnou zkušební značkou značka uvedená
v příloze č. 3 části 1.1.2, nebo 1.1.3,

c) národní identifikační značkou zkušebny značka
uvedená v příloze č. 3 části 1.1.1,

d) národní zkušební značkou značka uvedená
v příloze č. 3 části 2.

§ 1b

Stanovený způsob označování zbraní a střeliva

(1) Stanovené střelné zbraně označuje úřad sta-
noveným způsobem, který je tvořen

a) jednotnou zkušební značkou, která je alespoň
na jedné z hlavních částí zbraně doplněna ná-
rodní identifikační značkou zkušebny a vyzna-
čeným dvojčíslím roku provedení zkoušky,

b) jednotnou zkušební značkou, národní identifi-
kační značkou zkušebny a dvojčíslím roku pro-
vedení zkoušky na každé silně namáhané části
předložené samostatně k ověření, nebo

c) národní zkušební značkou, která je alespoň na
jedné z hlavních částí zbraně doplněna vyzna-
čeným dvojčíslím roku provedení zkoušky,
a jedná-li se o zbraň zakázanou6), i číslem zku-
šebního protokolu ve zvláštní číselné řadě.

(2) Stanovené střelivo označuje kontrolovaná
osoba nebo úřad stanoveným způsobem, který je
tvořen národní zkušební značkou s číslem certifikátu
o typové zkoušce, nebo jednotnou zkušební znač-
kou vyznačenou spolu s národní identifikační znač-
kou zkušebny.

(3) Na každou nově vyrobenou vojenskou
zbraň7), která není určená pro Armádu České repu-
bliky, výrobce v případě, že je zbraň označena iden-
tifikačními údaji, kterými jsou rok výroby, výrobce
nebo stát původu a výrobní číslo zbraně, vyznačí
kontrolní značku podle přílohy č. 4. Výrobce pak
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takto označenou zbraň předloží úřadu ke kontrole
způsobu označení.

6) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

7) Bod 17 části první přílohy zákona o zbraních.“.

4. V § 2 odst. 6 písm. c) se slova „zkušební
značky“ nahrazují slovy „národní identifikační
značky zkušebny a jednotné zkušební značky“,
slova „části I.“ se zrušují, za slovo „který“ se vkládá
slovo „takto“ a slova „touto zkušební značkou,“ se
zrušují.

5. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Při kusovém ověřování stanovených střel-
ných zbraní kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je
zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí podle
§ 18 zákona předkládá úřadu stanovenou střelnou
zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou
komoru a ke stanovené střelné zbrani určené vý-
hradně pro použití černého prachu dvě střely na kaž-
dou hlaveň; stanovená střelná zbraň musí být opa-
třena

a) označením výrobce obchodní firmou, pod
kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo
názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jmé-
nem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu,
anebo jejich ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) označením země nebo místa původu,

d) výrobním číslem,

e) ráží použitého střeliva,

f) rokem výroby, pokud není uveden ve výrobním
čísle stanovené střelné zbraně,

g) údajem nebo údaji na každé hlavni o délce ná-
bojové komory, pokud jde o stanovenou střel-
nou zbraň s hlavní nebo hlavněmi s hladkým
vývrtem,

h) údajem o ráži každé hlavně, pokud má zbraň
hlavně rozdílných ráží, nebo údajem o ráži na
hlavni, pokud má stanovená střelná zbraň kaž-
dou z hlavní stejné ráže,

i) pokud je hlaveň určena výhradně pro použití
černého prachu, jednoznačným údajem o této
skutečnosti, pokud úřad neurčí jinak,

j) údajem každé brokové hlavně o měřeném prů-

měru vývrtu, nebo označením materiálu, ze kte-
rého je vyrobena, případně údajem o hmotnosti,

k) údajem o ráži na válci revolveru, pokud je mož-
no vyměnit válec revolveru.“.

6. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Stanovená střelná zbraň pro brokové ná-
boje s ocelovými broky vysokého výkonu musí
být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně
nesmí být větší než 0,5 pro ráži 12 a 10/89 při použití
ocelových broků o průměru větším než 4 mm a pro
ráži 20 při použití ocelových broků o průměru vět-
ším než 3,25 mm.

(3) Při kusovém ověřování tlumičů hluku sta-
novené střelné zbraně se středovým zápalem je tlu-
mič hluku ověřován speciálním zkušebním nábojem
pro ověřování tlumičů. Výrobce opatřuje tlumiče
hluku označením ve stejném rozsahu jako stanovené
střelné zbraně. Pokud má být stanovená střelná
zbraň opatřena tlumičem hluku, ověřuje se stano-
vená střelná zbraň zvlášť pro tento účel stanoveným
způsobem. Tlumič hluku nabytý před 15. červnem
2014 musí být předložen k ověření nejpozději při
předložení první stanovené střelné zbraně, která
jím může být opatřena, k ověření zvlášť pro tento
účel. Tlumič hluku musí být opatřen označením
ráže, pro kterou je ověřen; pokud je určen k použití
pro více ráží, musí být opatřen označením hlavní
ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokry-
tými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním ná-
bojem pro ověřování tlumičů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako od-
stavce 4 až 16.

7. V § 3 se odstavec 14 včetně poznámky pod
čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako od-
stavce 14 a 15.

8. V § 3 odst. 14 a § 4 odst. 1 se slova „přísluš-
nou zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I.“
nahrazují slovy „stanoveným způsobem“.

9. V § 3 odst. 14 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) v případě zbraně nabíjené černým prachem i ma-
ximální hmotnosti prachové náplně, ucpávky
a použité střely.“.
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10. V § 3 odst. 15 se slova „identifikační znač-
kou úřadu podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy
„národní identifikační značkou zkušebny“.

11. V § 5 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

12. V § 5 odst. 5 písm. d) se slova „zkušební
značkou podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy
„stanoveným způsobem“.

13. V § 6 odst. 8 písm. c) se číslovka „I.“ na-
hrazuje číslovkou „2“.

14. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené
technické požadavky a byly ověřeny, se označují
zkušebními značkami podle přílohy č. 3 takto:

a) při kusovém ověřování nebo opakovaném ku-
sovém ověřování úřad stanovenou střelnou
zbraň, která splní stanovené technické poža-
davky, označí stanoveným způsobem,

b) stanoveným způsobem označí úřad každou hla-
veň, důležitou část závěru (lůžko u sklopných
hlavní, závěr u ostatních zbraní) a rám, existuje-
-li; dále dnový šroub stanovené střelné zbraně.
U revolverů označí úřad stanoveným způsobem
hlaveň, válec a rám stanovené střelné zbraně.
Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábo-
jová komora není součástí hlavně, označí úřad
stanoveným způsobem hlaveň, každou nábojo-
vou komoru a důležité části závěru stanovené
střelné zbraně. Pokud na hlavních částech
zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo
pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad
označí stanoveným způsobem alespoň jednu
z hlavních částí zbraně,

c) není-li při ověřování stanovené střelné zbraně
již místo pro označení stanoveným způsobem,
vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen
poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo
zkoušky; při ověřování stanovené střelné
zbraně s více hlavněmi označí úřad stanoveným
způsobem každou hlaveň pouze v případě, že
nemůže dojít k poškození stanovené střelné
zbraně,

d) při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná
osoba stanovenou střelnou zbraň způsobem

určeným v certifikátu o homologaci alespoň
jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší
spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo
nálepky,

e) při typové kontrole označí kontrolovaná osoba
nebo úřad stanoveným způsobem podle údaje
uvedeného v certifikátu o typové kontrole stře-
liva každý nejmenší spotřebitelský obal formou
potisku nebo nálepky,

f) při typové zkoušce označí kontrolovaná osoba
nebo úřad zkušební značkou pro pyrotechnické
výrobky podle údaje uvedeného v certifikátu
o typové zkoušce na každém pyrotechnickém
výrobku; pokud to rozměry pyrotechnického
výrobku neumožní, provede se označení na nej-
menším spotřebitelském obalu. Označení se
provádí v obou případech formou potisku nebo
nálepky,

g) při kusovém nebo opakovaném kusovém ově-
řování úřad označí jednotnou zkušební znač-
kou, národní identifikační značkou zkušebny
a dvojčíslím roku provedení zkoušky tlumič
hluku, který splní stanovené technické poža-
davky,

h) při ověřování stanovené střelné zbraně pro účel
jejího opatření tlumičem hluku úřad na stano-
venou střelnou zbraň, která splní stanovené
technické požadavky, doplní k vyznačeným
zkušebním značkám číslo zkušebního proto-
kolu zkoušky, kterou byla stanovená střelná
zbraň ověřena pro účely použití s tlumičem
hluku.“.

15. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

16. V § 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

17. V příloze 1 části 1.3 se slova „stálé kan-
celáře“ nahrazují slovy „Mezinárodní stálé komise
pro zkoušky ručních palných zbraní (dále jen
„C. I. P.“)“.

18. V příloze 1 části 2.6 písm. a) se za slovo
„hlaveň“ doplňují slova „náboji s olověnými broky“,
slovo „ocelové“ se nahrazuje slovem „bezolovna-
té“ a slova „stálé kanceláře“ se nahrazují slovem
„C. I. P.“.

19. V příloze 1 části 2.6 písm. a) tabulka zní:

Sbírka zákonů č. 95 / 2014Strana 992 Částka 40



Sbírka zákonů č. 95 / 2014Částka 40 Strana 993



20. V příloze č. 1 části 2.6 písm. b) se slovo
„Zkušební“ nahrazuje slovy „U pistolí a revolverů
zkušební“, za slova „o 30 % vyšší“ se vkládají slova
„a u zbraní s alespoň jednou dlouhou hlavní nejméně
o 25 % vyšší“ a za slovo „ráže“ se vkládají slova
„určeného pro příslušnou zbraň“.

21. V příloze č. 1 části 2.6 písm. f) se slova
„stálé kanceláře“ nahrazují slovem „C. I. P.“.

22. V příloze č. 1 části 2.6 se na konci písmene i)
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
které zní:

„j) Tlumiče hluku pro stanovené střelné zbraně se
středovým zápalem se ověřují zkušební střelbou
2 ks speciálních zkušebních nábojů pro ověřo-
vání tlumičů dvojím způsobem:

1. kusovým ověřováním společně se stanove-
nou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič
určen, nebo

2. kusovým ověřováním pomocí náhradní
hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič
upevněn během zkoušky.

Konstrukce speciálních zkušebních nábojů pro
ověřování tlumičů a jejich použití při zkoušení
musí splňovat požadavky rozhodnutí C. I. P.“.

23. V příloze č. 1 části 5.3 písm. c) bodech 1 a 2
se slovo „ráž“ nahrazuje slovem „ráže“.

24. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.
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25. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4,
která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.
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Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy
č. 5 až 7.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nejpozději 19. října 2014 může úřad při ku-
sovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřo-
vání stanovenou střelnou zbraň, která splní stano-
vené technické požadavky, označit místo stanove-
ného způsobu označení zkušební značkou podle pří-
lohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve
znění této vyhlášky. Zbraň, která byla podrobena
zkoušce na ocelové broky, musí být v takovém pří-
padě dále označena identifikační značkou úřadu. Pro
označování se obdobně užije ustanovení § 8 písm. b)
vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

2. Nejpozději 19. října 2014 může certifikát
o homologaci určit označování stanovených střel-
ných zbraní místo stanoveného způsobu označení
zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vy-
hlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. V ta-

kovém případě musí být zbraň označena i dvojčíslím
roku ověření.

3. Nejpozději 19. října 2016 může certifikát
o typové kontrole střeliva určit označování stanove-
ného střeliva místo stanoveným způsobem označení
zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vy-
hlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., 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 2014 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 knih-
kupectví, 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 nakla-
datelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Minis-
terstva 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., Vino-
hradská 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; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezdě-
kov 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 před-
platného 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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