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Rozeslána dne 14. listopadu 2017

Cena Kč 32,–

O B S A H:
376. N a ř í z e n í v l á d y o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
377. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
378. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
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376
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 evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem 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 dočasně nejsou evidovanými tržbami.

nosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a
d) který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím 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 podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo
praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

§2
§3

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 zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto
osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),
c) který není společníkem společnosti, z jejíž čin-

Tržby z prodeje sladkovodních ryb
dočasně vyloučené z evidence tržeb
Evidovanou tržbou není do 31. prosince 2019
tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících 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 vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr financí:
Ing. Pilný v. r.
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377
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 vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen
„dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení 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 dvousetkoruny 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 vyobrazena 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 popředí ztvárněna socha sv. Václava a v pozadí stěna
kaple sv. Václava osázená polodrahokamy. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu text „VYSVĚCENÍ 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
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. listopadu 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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378
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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