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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2017

o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3
zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evido-
vanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způso-
bem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý
a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby
plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním
tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které do-
časně nejsou evidovanými tržbami.

§ 2

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově
postižených osob

(1) Evidovanou tržbou není tržba poplatníka
daně z příjmů fyzických osob,

a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P
z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti
nebo těžké hluchoslepoty,

b) který provozuje podnikatelskou činnost bez za-
městnanců a spolupracujících osob podle zá-
kona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto
osoby splňují podmínku uvedenou v písme-
nu a),

c) který není společníkem společnosti, z jejíž čin-

nosti tržba plyne, ledaže všichni společníci spo-
lečnosti splňují podmínku uvedenou v písme-
nu a), a

d) který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednic-
tvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo
společníka společnosti, kteří splňují podmínku
uvedenou v písmenu a).

(2) V případě občana jiného členského státu
Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území
České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se pod-
mínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za spl-
něnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo
praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

§ 3

Tržby z prodeje sladkovodních ryb
dočasně vyloučené z evidence tržeb

Evidovanou tržbou není do 31. prosince 2019
tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a sou-
visejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období
od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se
v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr financí:

Ing. Pilný v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. listopadu 2017

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava
v katedrále sv. Víta

Česká národní banka stanoví podle § 22
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 29. listopadu 2017 se k 650. výročí
vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta vy-
dává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen
„dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetko-
runy v běžném i zvláštním provedení je přípustná
odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana
dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je
hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA *
Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je vyobra-
zena klenba kaple sv. Václava. Název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty
mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ se
nachází v dolní části mincovního pole. Značka České
mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna
v horní části mincovního pole.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v po-
předí ztvárněna socha sv. Václava a v pozadí stěna
kaple sv. Václava osázená polodrahokamy. Po ob-
vodu mince je v neuzavřeném opisu text „VYSVĚ-
CENÍ KAPLE SV. VÁCLAVA V KATEDRÁLE
SV. VÍTA“. Při pravém okraji dvousetkoruny jsou
ve dvou řádcích letopočty „1367“ a „2017“. Iniciály
autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů,
které jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“,
jsou umístěny v dolní části mincovního pole.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. listo-
padu 2017.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 377/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava
v katedrále sv. Víta

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2017

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.
2. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi

smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022,

uzavřená dne 17. 10. 2017
mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

Ministryně:

Mgr. Marksová 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 9: 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 před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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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