
VĚSTNÍK 
MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 
___________________________________________________________________________ 

Ročník LVIII                                        Sešit 8                                                         Srpen 2002 

 
 

                                                          O B S A H 
 

 

Část normativní 

 

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a  Ministerstvem pro vědu, výzkum a  

   umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství, podepsané v Praze dne 21.června 2002 

 

 

Část oznamovací  

 

- Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obory 21-53-H/001 Modelář, 21-55-H/001 Slévač,  

  23-61-H/001 Lakýrník  a 23-65-H/009 Strojník-lodní doprava a pro studijní obor  37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby 

- Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 29, 31, 32, 66 a 69 pro učební obory   

  středních odborných učilišť a učilišť 

- Oznámení o prodloužení termínu platnosti učebních dokumentů pro některé učební obory středních odborných  

   učilišť a učilišť 

- Oznámení o vystavení aktualizovaných číselníků pro sběr dat v roce 2002 

- Oznámení o schválení učebních dokumentů pro některé obory odborných učilišť 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení o ztrátě razítka 

 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

Č.j. 29 089/2001 - 11 
 

Ujednání  

mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

a 

     Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska  

        o spolupráci v oblasti vysokého školství 

 

 

 

 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo 
pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska (dále jen ”smluvní strany”) na 
základě dosavadní úspěšné spolupráce a s přáním pokračovat v ní, 
 

s cílem přispět k rozšíření spolupráce uskutečňované na základě Dohody 
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní 
spolupráci, podepsané v Praze dne  30. září 1999 a pracovního programu Smíšené 
komise České republiky a Bádenska-Württemberska  

 
se dohodly takto: 

 
 
 
 

I.  Vysoké školy 
 
 

Článek 1 
 

 (1) Hlavní oblastí spolupráce je výměna studentů, doktorandů a 
vysokoškolských učitelů na bázi reciprocity. Smluvní strany poskytnou pro tento účel 
potřebné stipendijní prostředky. Kromě toho budou usilovat o zajištění vědeckých 
konzultací s učiteli vlastní vysoké školy a vysoké školy hostitelské země a umožní  
výuku jazyka příslušné partnerské země. Smluvní strany naplánují podle svých 



možností praktika pro doktorandy zejména  v  těch školských institucích, které se 
zabývají přičleněním České republiky  k  Evropské unii.  
 

(2)  Česká smluvní strana nabídne každoročně: 

  

 a)  tři stipendia pro bádensko–württemberské studenty – obor bohemistika, 

      každé na dobu jednoho semestru, 
b) tři stipendia  pro  bádensko–württemberské doktorandy, každé na dobu 

jednoho  až  dvou   semestrů,   přičemž   budou  podporovány zejména 
     doktorské práce zabývající se rozšířením Evropské unie, 
c) studijní pobyt vysokoškolských učitelů poskytnutím čtyř stipendií zejména 

pro vysokoškolské učitele bohemistiky, každé na dobu tří až čtyř týdnů, 
d) pět stipendií pro bádensko-württemberské studenty, doktorandy a 

vysokoškolské učitele v kursech Letní školy slovanských studií. 
 

(3)  Bádensko-württemberská smluvní strana nabídne každoročně: 
 

a) tři stipendia pro české studenty - obor germanistika, každé na dobu 
jednoho semestru, 

b) tři stipendia pro české doktorandy, každé na dobu jednoho až dvou 
semestrů; jedno z  těchto stipendií může být spojeno s úkoly lektorátu na 
Univerzitě v Kostnici vždy na dobu jednoho roku, 

c) studijní pobyt vysokoškolských učitelů poskytnutím čtyř stipendií zejména 
pro vysokoškolské učitele germanistiky, každé na dobu tří až čtyř týdnů, 

d) až deset stipendií na letní kursy určené pro stipendisty z oblasti práva a 
sociálních věd, každé na dobu čtyř týdnů. 

 
Článek 2 

 
 Smluvní strany budou podporovat spolupráci vysokých škol. Formy a 
podmínky této spolupráce dohodnou vysoké školy samy. 
 

Článek 3 
 

 Smluvní strany budou podporovat činnost lektora českého jazyka a literatury 
působícího v rámci výše uvedeného stipendia pro doktorandy na Univerzitě 
v Kostnici. 
 
 
 

II.   Finanční a organizační  ustanovení 
 
 
 

Článek 4 
 

 Smluvní strany zaručují studentům a doktorandům přijímaným podle článku 1 
odst.2 písm. a) a b) a článku 1 odst.3 písm. a) a b) osvobození od studijních 
poplatků. 
 



 
Článek 5 

 
 Smluvní strany budou nápomocny při ubytování studentů a doktorandů 
přijímaných podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) a článku 1 odst. 3 písm. a) a b) na 
vysokoškolské koleji a poskytnou stipendistům odpovídající konzultace. 
 

Článek 6 
 

 (1) Výše stipendia poskytovaného bádensko-württemberským studentům  a 
doktorandům se řídí platnými vnitrostátními předpisy české smluvní strany. Od 
1.10.2001 činí výše stipendia  pro studenty  přijímané podle článku 1 odst.2 písm. a)  
5 000,- Kč a pro doktorandy přijímané podle článku 1 odst.2 písm. b) 5 500,- Kč 
měsíčně. 
 
 (2) Česká smluvní strana poskytne bádensko-württemberským 
vysokoškolským učitelům přijímaným podle článku 1 odst.2 písm. c) bezplatné 
ubytování, stravné a kapesné, jehož výše se řídí platnými vnitrostátními předpisy 
české smluvní strany. V současné době činí stravné a kapesné 380,- Kč na den. 
 
 (3) Česká smluvní strana zaručuje účastníkům letních kursů přijímaným podle 
článku 1 odst.2 písm. d) osvobození od poplatků za zápis a exkurze a uhradí 
ubytování a stravování. 
 

Článek 7 
 

(1) Výše stipendia poskytovaného bádensko-württemberskou smluvní stranou 
českým studentům přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. a) činí 470,- EUR 
měsíčně; výše stipendia poskytovaného bádensko-württemberskou stranou 
doktorandům přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. b) činí 620,- EUR měsíčně. 

 
(2) Bádensko-württemberská smluvní strana bude českým vysokoškolským 

učitelům přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. c) nápomocna při zajištění 
ubytování a poskytne jim stipendium ve výši 205,- EUR na týden. 

 
(3) Bádensko-württemberská smluvní strana poskytne účastníkům letních 

kursů přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. d) stipendium. 
 

Článek 8 
 
 Výdaje osob vyslaných podle článku 1 odst. 2 písm. a) až d) a podle článku 1 
odst. 3 písm. a) až d) za cestu do prvního místa jejich studijního pobytu v  
přijímajícím státě a zpět z  posledního místa studijního pobytu v přijímajícím státě 
uhradí vysílající smluvní strana. Případné výdaje za cesty konané v přijímajícím státě 
související se schváleným studijním a výzkumným programem budou uhrazeny ze 
stipendia. 
 

Článek 9 
 



 Osobám přijatým podle článku 1 odst.2 písm. a) až d) a článku 1 odst 3 písm. 
a) až d) poskytne přijímající smluvní strana v případě náhlého onemocnění nebo 
úrazu v době pobytu nutnou a neodkladnou zdravotní péči, kromě péče při 
chronických onemocněních a úhrady zubních protéz. Čeští a bádensko-
württemberští studenti, doktorandi a vysokoškolští učitelé přijímaní podle článku 1 
odst. 2 písm. a) až d) a článku 1 odst. 3 písm. a) až d) uzavřou za účelem 
zabezpečení zdravotní péče odpovídající smluvní zdravotní pojištění. 
 

Článek 10 
 

Smluvní strany si vymění návrhy na studijní pobyty včetně letních 
prázdninových kursů každoročně do 31. března. Přitom je nutno předložit všechny 
požadované podklady. Návrhy studijních pobytů vysokoškolských učitelů obdrží 
přijímající smluvní strana  nejpozději dva měsíce před jejich přijetím. Smluvní strany 
sdělí do 30. června, zda navržení uchazeči budou přijati a na kterých vysokých 
školách. V rámci možností budou přijímány dodatečné přihlášky vždy na letní 
semestr. Kratší pobyty studentů a doktorandů jsou v rámci dohodnutého počtu 
možné s výjimkou ročního doktorandského stipendia na Universitě v  Kostnici 
spojeného s plněním úkolů lektorátu českého jazyka a literatury. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
Článek 11 

 
 Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu tří let a 
bude dále automaticky prodlužováno vždy na další jeden rok, pokud jej jedna ze 
smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho 
platnosti.  
                                                       
 

 
 Dáno v  Praze dne 21. června 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé 
v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 
 
 
 
 
Pavel Cink, v.r.     Karl-Heinz Kammerlohr, v.r. 
 
Za Ministerstvo školství,    Za Ministerstvo pro vědu, 
mládeže a tělovýchovy    výzkum a umění 
České republiky     Bádenska-Württemberska 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

Oznámení               

 

 

č.j. 20 360/02-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové učební dokumenty pro:  

 učební obor    21-53-H/001 Modelář 

 učební obor    21-55-H/001 Slévač 

 učební obor    23-61-H/001 Lakýrník 

 učební obor    23-65-H/009 Strojník-lodní doprava 

 studijní obor   37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby 

   

 

V souvislosti s tímto se ruší platnost dosavadních učebních dokumentů jak je uvedeno níže. 

 

Učební obor Nové učební dokumenty Učební dokumenty pozbývající platnost 

 

 

21-53-H/001 

 

Modelář 

Schválilo MŠMT dne 26. 

dubna 2002   pod             čj. 

18 205/02-23              s 

účinností od 1. září 2002  

počínaje prvním ročníkem 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

21-53-H/001 (24-36-2), Modelář, vydané MŠ ČSR dne 

19.10.1988,  čj. 24 229/88-212 

 

 

21-55-H/001 

 

Slévač 

Schválilo MŠMT dne 15. 

května 2002   pod             čj. 

18 206/02-23              s 

účinností od 1. září 2002  

počínaje prvním ročníkem 

 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

21-55-H/001 (24-01-2), Slévač, vydané MŠMT ČSR dne 

31.08.1988, čj. 21 786/88-212 

 

 

23-61-H/001 

 

Lakýrník 

Schválilo MŠMT dne 30. 

května 2002   pod             čj. 

18 207/02-23              s 

účinností od 1. září 2002  

počínaje prvním ročníkem 

 

dne 31.08.2002 počínaje 1. ročníkem 

 

23-61-H/001 (24-39-2), Lakýrník, vydané MŠMT ČSR dne 

5.09.1988,   

 čj. 12 151/88-220 

 

23-65-H/009 

 

Strojník -lodní 

doprava 

Schválilo MŠMT dne 24. 

dubna 2002   pod             čj. 

18 204/02-23              s 

účinností od 1. září 2002  

počínaje prvním ročníkem 

 

dne 31.08.2002 počínaje 1. ročníkem 

 

 23-65-H/009 (24-65-2/13), Strojník-lodní doprava, 

vydané MŠ ČSR dne 31.08.1987,                          čj. 13 

907/87-220 

 

 

 



Studijní obor Nové učební dokumenty Učební dokumenty pozbývající platnost 

 

 

37-42-M/001 

 

Poštovní a 

peněžní služby 

 

Schválilo MŠMT dne 10. 

června 2002   pod             čj. 

20 360/02-23              s 

účinností od 1. září 2002  

počínaje prvním ročníkem 

 

dne 31.08.2003 počínaje 1. ročníkem 

 

37-42-M/001 (37-97-6/5), Poštovní a peněžní služby,  

schválené MŠMT ČR dne 14.11.1996,  

 čj. 30 070/96-71 

 

 

 

Učební dokumenty si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 

Praha 10. 

 

 

 

V Praze dne 12.06.2002 

 

                                                                        Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                    a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Oznámení odboru středního a vyššího odborného vzdělávání 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že byly vydány nové učební 

dokumenty skupin oborů 28, 29, 31, 32, 66 a 69 pro učební obory středních odborných učilišť 

a učilišť. 
 

Učební obor Nové učební dokumenty Platnost pozbývají učební 

dokumenty  

28-61-H/004 

Brusič technického a šperkového 

kamene 

Schválilo MŠMT dne 28.6.2002 

čj. 22 422/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 12 153/88-212 schválené  

dne 22.9.1988 

28-63-E/001 

Bižuterní výroba 

Schválilo MŠMT dne 8.7.2002 

čj. 22 792/02-23 s platností  

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 19 337/87-220 schválené  

dne 14.12.1987 

28-63-H/001 

Výrobce bižuterie-skleněná 

bižuterie 

28-63-H/002 

Výrobce bižuterie-kovová bižuterie 

Schválilo MŠMT dne 28.6.2002 

čj. 22 423/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 11 436/87-220 

schválené  

dne 4.12.1987 

28-64-H/004 

Výrobce vánočních ozdob 

Schválilo MŠMT dne 28.6.2002 

čj. 22 421/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 2587/93-74 

schválené  

dne 29.12.1993 

29-52-H/001 

Mlynář 

Schválilo MŠMT dne 2.7.2002 

čj. 22 604/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 12 244/86-220 

schválené  

dne 8.12.1986 

31-62-H/001 

Kloboučník 

Schválilo MŠMT dne 2.7.2002 

čj. 22 606/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 13 908/87-220 

schválené  

dne 1.12.1987 

(31-62-H/002, 



31-62-H/003) 

32-58-E/001 

Výroba obuvi 

Schválilo MŠMT dne 8.7.2002 

čj. 22 791/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 23 494/88-212 

schválené  

dne 6.10.1988 

66-51-E/001 

Obchodní provoz 

Schválilo MŠMT dne 28.6.2002 

čj. 22 420/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 18 603/88-220 

schválené  

dne 29.6.1988 

66-51-H/001 

Obchodní provoz 

Schválilo MŠMT dne 28.6.2002 

čj. 22 419/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 18 700/88-220 

schválené  

dne 29.6.1988 

66-53-H/003 

Operátor skladování 

Schválilo MŠMT dne 27.6.2002 

čj. 22 376/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 12 222/88-220 

(66-53-H/001) 

Čj. 13 222/88-220 

(66-53-H/002) 

schválené  

dne 14. resp. 15.3.1988 

69-54-H/001 

Provoz prádelen a čistíren 

Schválilo MŠMT dne 2.7.2002 

čj. 22 605/02-23 s platností 

od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem 

Čj. 11 644/88-212 

schválené  

dne 19.10.1988 

Učební dokumenty je možno objednat u Národního ústavu odborného vzdělávání Praha, 

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař, telefon 02/7486 22 55, nebo faxem na čísle 

02/7486 33 80. Na objednávce uvádějte kód a název oboru, počet kusů a IČO Vaší školy. 
 

 

V Praze dne 10.7.2002 

 

 

           

                          Ing. Vojtěch Šrámek  v.r.

                                               ředitel odboru 

                   středního a vyššího odborného vzdělávání 

 
 

 

 

 

 

Oznámení 
 

 

Čj. 21 742/2002-23 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oznamuje, že  prodlužuje 

termín platnosti učebních dokumentů pro níže uvedené učební obory SOU a Učilišť o jeden 

rok do 31. 8. 2003. 

 
Kód KKOV Kód JKOV Název oboru 

29-58-H/001 29-70-2 Konzervář 

31-54-H/001 31-51-2 Pletař 

31-59-H/001 31-78-2 Výroba konfekce 

33-54-H/001 33-68-2/01 Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky 

33-57-E/005 33-85-0 Výroba kancelářských potřeb 

33-57-H/001 33-67-2 Výrobce sportovních potřeb 

33-59-H/002 33-84-2 Čalounická výroba 



36-67-H/002 36-86-2 Stavební výroba 

       

 

 

V Praze dne 8. 7. 2002 

 

         Ing.Vojtěch Šrámek v.r.  

                                                                        ředitel odboru středního  

                                                                       a vyššího odborného vzdělávání  

 

 

 

 

 

 

Ústav pro informace ve vzdělávání 

Č.j.:  23 244/02 - 1 - ÚIV 

 

 

 

Oznámení 
o vystavení aktualizovaných číselníků pro sběr dat v roce 2002 

 

Aktualizované číselníky platné pro sběr statistických dat v roce 2002 jsou k dispozici 

v elektronické podobě na internetových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání 

(http://www.uiv.cz), odkaz Statistické klasifikace a číselníky. 

 

V Praze dne 15. 7. 2002 

        Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. v.r. 

         ředitel ÚIV 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy - 24 

 

Č.j. 21 664 /2002-24 

 

Schválení učebních dokumentů pro některé obory odborných učilišť 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že v rámci průběžné inovace 

učebních dokumentů odborných učilišť schválilo k 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem 

nové učební dokumenty pro učební obory : 

 

36-67-E/001 (36-44-2/00) Zednické práce pod č.j. 19 589/2002-24 ze dne 17. května 2002 

36-59-E/001 (36-42-2/00) Podlahářské práce pod č.j. 19 590/2002-24 ze dne 17. května 2002 

36-69-E/001 (36-43-2/00) Pokrývačské práce pod č.j. 19 591/2002-24 ze dne 17. května 2002. 

 

 

V souvislosti s tímto se ruší platnost  dosavadních učebních dokumentů ke dni 31. srpna 2002 

počínaje prvním ročníkem. 

 

Učební dokumenty budou distribuovány odborným učilištím, která podle údajů Ústavu pro 

informace ve vzdělávání realizují výuku těchto učebních oborů. 

Dalším zájemcům zajišťuje distribuci odbor 24  na základě objednávek. 

 

 

 

PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání  

          a institucionální výchovy 

 

 

V Praze dne 19. června  2002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a 

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 

Kolářová, R., Bohuněk, J. : Fyzika pro 6. ročník ZŠ 2008 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19905/2002-22; cena:   89,00 Kč    

Rux, J., Vaněčková, M. : Zeměpis pro 8. a  9. ročník – 

Zeměpis České republiky (pracovní sešit) 

2008 SPN a.s. součást 

ucelené řady 

Č.j.: 21693/2002-22; cena:   69,00 Kč    

Štiková, V. : Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy 

(učebnice a pracovní sešity) 

2008 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.:21270/2002-22; cena:   69+33,00 Kč    

Mandelová, H. a kol. : Dějiny středověku a počátku 

novověku 

2008 Dialog součást 

ucelené řady 

Č.j.: 19602/2002-22; cena: 169,00 Kč    

 

pro střední školy: 

Kroužek, J., Kuldová, O. : Písemná a elektronická 

komunikace I 

2008 Fortuna  

Č.j.: 19860/2002-23; cena: 97,00 Kč    

Milička, K. : Světová literatura I – Básníci velkých 

příběhů 

2008 Baronet  

Č.j.: 17022/2002-23; cena: 199,00 Kč    

Štoll, I. : Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta 2008 Prometheus  

Č.j.: 20061/2002-23; cena: 82,00 Kč    

Taišlová, J.: On y va! Grammaire (učebnice a sešit 

s cvičeními) 

2008 Leda  

Č.j.: 21552/2002-22; cena: 150+150,00 Kč    

Kouřimská, M., Kettnerová, D. : Sprechen-lesen-

diskutieren 

2008 Leda  

Č.j.: 19976/2002-22; cena: 250,00 Kč    

Štiková, S. : Písemná a elektronická komunikace – 

Normalizovaná úprava písemností v MS Word 

2008 Ing. S. Štiková  

Č.j.: 21376/2002-23; cena: 95,00 Kč    

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na 

učebnice a učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 

Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. 



 

pro odborná učiliště: 

Dvořáková, E. : Technologie ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních pro odborná učiliště – Provozní 

práce, úklid 

2008 Septima  

Č.j.: 21596/2002-24; cena: 120,00 Kč    

 

pro zrakově postižené: 

Hlavačka, M. : Dějepis  - novověk pro 8. ročník ZŠ pro 

zrakově postižené žáky 

2008 KTN součást 

ucelené řady 

Č.j.: 20983/2002-24; cena: 915,00 Kč    

 
 

 

 

 

Ztráta razítka 

 

Dne 14.6.2002 došlo ke ztrátě l ks obdélníkového razítka s textem: 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 

v Benešově u Prahy 

Jiráskova ul. 888 

PSČ  256 53 

 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 14.6.2002 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 19 979/2002-20 
 

 


