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VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

Čl. I

V § 4 písm. a) vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně
sazby základní náhrady za používání silničních mo-
torových vozidel a stravného a o stanovení průměrné

ceny pohonných hmot pro účely poskytování ces-
tovních náhrad, se částka „27,80 Kč“ nahrazuje část-
kou „33,80 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění
a společnou přípravu teplé vody pro dům

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují ně-
které otázky související s poskytováním plnění spo-
jených s užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování ná-
kladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody
pro dům, se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slovo „sta-
noví“ nahrazuje slovy „zapracovává příslušné před-
pisy Evropské unie1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/
/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti,
o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
Čl. 1 body 6, 8 a 10 a Příloha bod 4 směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne
11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/
/EU o energetické účinnosti.
Čl. 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře vy-
užívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

2. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a do-
plňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) referenčním příjemcem služeb příjemce služeb,
jehož náklady na vytápění připadající na 1 m2

započitatelné podlahové plochy se rovnají prů-
měrným nákladům na vytápění připadajícím na
1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací
jednotky v daném zúčtovacím období a jehož
spotřeba společně připravované teplé vody v m3

se rovná průměrné spotřebě teplé vody na jed-
noho příjemce služeb v zúčtovací jednotce v da-
ném zúčtovacím období,

j) srovnáním s referenčním příjemcem služeb uve-
dení nákladů na vytápění referenčního příjemce

služeb na 1 m2 započitatelné podlahové plochy,
uvedení součinu těchto nákladů a započitatelné
podlahové plochy příjemce služeb a uvedení
spotřeby společně připravované teplé vody re-
ferenčním příjemcem služeb.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Rozdělení nákladů na základní a spotřební složku
se v zúčtovací jednotce provede pro dané zúčtovací
období pouze jednou. U všech příjemců služeb je
vždy v základní složce rozúčtována na 1 m2 zapo-
čitatelné podlahové plochy stejná částka.“.

4. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Při rozdělení spotřební složky nákladů na
vytápění v zúčtovací jednotce mezi příjemce služeb
se vychází z náměrů měřidel podle zákona o metro-
logii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vy-
tápění. Přitom se použijí korekce a výpočtové me-
tody zohledňující i rozdílnou náročnost vytápěných
místností na dodávku tepla danou jejich polohou.
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na
1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí
u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měři-
dla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro roz-
dělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací
jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 %
vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném
zúčtovacím období (dále jen „limitní hodnota“). Po-
kud dojde k překročení přípustných rozdílů, pro-
vede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody
takto:

a) hodnota spotřební složky se u příjemce služeb,
jehož náklady na vytápění připadající na 1 m2

započitatelné podlahové plochy překročily li-
mitní hodnotu, upraví tak, aby se náklady pří-
jemce služeb na vytápění připadající na 1 m2

započitatelné podlahové plochy rovnaly limitní
hodnotě, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúč-
tovací jednotku v případě, že nebyla dodržena
spodní hranice alespoň 80 % průměrné hod-
noty za zúčtovací jednotku, nebo 200 % prů-
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měrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případě,
že nebyla dodržena horní hranice nejvýše
200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jed-
notku,

b) hodnota spotřební složky upravená podle pís-
mene a) se odečte od spotřební složky nákladů
na vytápění zúčtovací jednotky a zůstatek se
rozdělí mezi ostatní příjemce služeb úměrně
výši náměrů měřidel podle zákona o metrologii
nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vy-
tápění s použitím korekcí a výpočtových metod
zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápě-
ných místností na dodávku tepla danou jejich
polohou, a

c) pokud po rozdělení zůstatku podle písmene b)
překračuje u některého z ostatních příjemců
služeb hodnota nákladů na vytápění připadají-
cích na 1 m2 limitní hodnotu, upraví poskyto-
vatel služeb výpočtovou metodu obdobně podle
písmen a) a b), a to i opakovaně, dokud všichni
příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné
odchylce rozdílu v nákladech na vytápění při-
padajících na 1 m2 započitatelné podlahové plo-
chy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím
období.“.

5. V § 3 odstavec 5 zní:

„(5) Neumožní-li příjemce služeb instalaci sta-
novených měřidel podle zákona o metrologii s plat-
ným ověřením nebo zařízení pro rozdělování ná-
kladů na vytápění, nebo přes opakované prokaza-
telné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je
neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím ob-
dobí u tohoto příjemce služeb spotřební složka ná-
kladů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

6. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Neumožní-li příjemce služeb instalaci vo-
doměrů na teplou vodu s platným ověřením nebo
přes opakované prokazatelné upozornění neumožní
jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se
v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce slu-
žeb spotřební složka nákladů podle přílohy č. 2 k této
vyhlášce.“.

7. V § 5 odst. 1 se slova „vyhlášky, která sta-
noví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytá-
pění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vy-
bavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spo-

třebitelům“ nahrazují slovy „množství spotřebova-
ného tepla pro přípravu teplé vody v zúčtovací jed-
notce zjištěného podle množství paliva na její pří-
pravu, zejména podle spotřeby mimo otopné ob-
dobí, případně, není-li to možné, použitím
vzájemného podílu spotřeby tepla na přípravu teplé
vody ve výši 40 % a na vytápění ve výši 60 %“.

8. V § 5 odst. 5 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a nejsou-li tyto údaje známy, podle
přílohy č. 3 k této vyhlášce“.

9. V § 5 odst. 6 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , a nejsou-li tyto údaje známy, podle
přílohy č. 3 k této vyhlášce“.

10. Na konci § 6 se tečka nahrazuje čárkou a do-
plňují se písmena h) až p), která znějí:

„h) informace o použité skladbě zdrojů energie
a o souvisejících ročních emisích skleníkových
plynů za zúčtovací jednotku za poslední kalen-
dářní rok, za který jsou dostupné, pokud byla
poskytovateli služeb dodána tepelná energie ze
soustav dálkového vytápění a pokud tyto infor-
mace uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúč-
tování podle právního předpisu upravujícího
vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
v energetických odvětvích,

i) informace o energetické náročnosti a o podílu
energie z obnovitelných zdrojů v soustavě zá-
sobování tepelnou energií, pokud dodavatel te-
pelné energie uvedl tyto informace ve vyúčto-
vání podle právního předpisu upravujícího vy-
účtování dodávek a souvisejících služeb v ener-
getických odvětvích,

j) popis jednotlivých daní, poplatků a jiných ob-
dobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty
v ceně tepelné energie dodané poskytovateli slu-
žeb ze soustav dálkového vytápění a které se
přímo vztahují k množství dodané tepelné ener-
gie, pokud tento popis uvedl dodavatel tepelné
energie ve vyúčtování podle právního předpisu
upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících
služeb v energetických odvětvích,

k) v grafické podobě vyhotovené srovnání náměru
na instalovaných měřidlech podle zákona o me-
trologii nebo zařízeních pro rozdělování ná-
kladů na vytápění u příjemce služeb za aktuální
zúčtovací období a za stejné období předcho-
zího roku upravené s ohledem na klimatické
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podmínky v těchto obdobích postupem podle
přílohy č. 4 k této vyhlášce,

l) kontaktní údaje pro veřejnost nejméně jednoho
energetického konzultačního a informačního
střediska sídlícího ve vyšším územním samo-
správném celku, v němž se nachází zúčtovací
jednotka, a není-li takového energetického kon-
zultačního a informačního střediska, kontaktní
údaje pro veřejnost jiného energetického kon-
zultačního a informačního střediska,

m) další informace o energetických konzultačních
a informačních střediscích alespoň v rozsahu
textu podle části A přílohy č. 5 k této vyhlášce,

n) odkazy na internetové stránky s informacemi
o zvyšování energetické účinnosti, a to alespoň
v rozsahu textu podle části B přílohy č. 5 k této
vyhlášce,

o) informace o mediačních službách a mechanis-
mech alternativního řešení sporů, a to alespoň
v rozsahu textu podle části C přílohy č. 5 k této
vyhlášce,

p) srovnání s referenčním příjemcem služeb, při-

čemž v případě elektronického vyúčtování po-
stačí toto srovnání nahradit odkazem na inter-
netové stránky, kde je toto srovnání zpřístup-
něno.“.

11. V § 6 písmeno k) zní:

„k) v grafické podobě vyhotovené srovnání zjištěné
spotřeby tepla na vytápění příjemcem služeb za
dané zúčtovací období a za stejné období před-
chozího roku, upravené s ohledem na klima-
tické podmínky v těchto obdobích postupem
podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,“.

12. V příloze č. 1 bodu 2 písm. b) se slova „za-
počitatelná podlahová plocha místnosti [m2], při-
čemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže
být větší než 1,0 (k + n < = 1)“ nahrazují slovy
„podlahová plocha místnosti vynásobená koeficien-
tem podle tabulky v úvodní části tohoto bodu [m2],

přičemž výsledný koeficient včetně navýšení činí
nejvýše 1,0 (k + n ≤ 1)“.

13. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nad-
pisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

Sbírka zákonů č. 376 / 2021Částka 167 Strana 4845



14. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

15. Doplňuje se příloha č. 5, která včetně nad-
pisů zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění
a nákladů na poskytování teplé vody mezi příjemce
služeb za zúčtovací období, které započalo přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede po-

dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 11
a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zá-
kona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále
jen „zákon o požární ochraně“) k provedení § 6c
a § 15 odst. 2 zákona o požární ochraně, a podle
§ 35 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů,
(dále jen „zákon o integrovaném záchranném systé-
mu“) k provedení § 5 odst. 4 zákona o integrovaném
záchranném systému:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o požární prevenci

Čl. I

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vy-
hlášky č. 221/2014 Sb. a vyhlášky č. 19/2021 Sb., se
mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „číslo tísňo-
vého volání (ohlašovny požárů)“ nahrazují slovy
„tísňové číslo (telefonní číslo ohlašovny požárů)“.

2. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „tísňového
volání“ nahrazují slovy „tísňové komunikace“.

3. V § 32 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) tísňová čísla,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému

Čl. II

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrob-
nostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., se mění
takto:

1. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „tísňové volání, které je mu doručeno“ nahra-
zují slovy „tísňovou komunikaci, která je mu doru-
čena“.

2. V § 12 odst. 2 se slova „přepojit tísňové vo-
lání, které“ nahrazují slovy „předat tísňovou komu-
nikaci, kterou“.

3. V § 13 písmeno a) zní:

„a) zajišťuje příjem tísňové komunikace na jednot-
ném evropském tísňovém čísle 112 a národním
tísňovém čísle 150,“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr:

Hamáček v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmín-
kách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnic-
kého povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017
Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových obo-

rech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 Části I. se v tabulce za řádek 24
vkládá nový řádek 25, který zní:

„

25. lékařská psychoterapie lékař psychoterapeut 1

“.
Dosavadní řádky 25 až 43 se označují jako řádky 26
až 44.

2. V příloze č. 2 Části I. se v tabulce za řádek 24
vkládá nový řádek 25, který zní:

„

25. lékařská psychoterapie všechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně
oboru praktické lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále
uvedených oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie,
lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství

“.
Dosavadní řádky 25 až 43 se označují jako řádky 26
až 44.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 27. října 2021 se k 200. výročí naro-
zení Karla Havlíčka Borovského vydává pamětní
stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvouset-
koruna“).

(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 se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvouset-
koruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti naho-
ru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. 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 jsou ztvár-
něny fragmenty titulních listů novin Karla Havlíčka
Borovského a název jednoho z jeho literárních děl.
Při horním okraji mince je v opisu text „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a při levém okraji mince se nachází
označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní
jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny tvořená
písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při pravém spodním
okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét
Karla Havlíčka Borovského. Po obvodu mince je při
pravém okraji v opisu text „KAREL HAVLÍČEK
BOROVSKÝ“ a při levém okraji text „1821 – 2021“.
Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka
Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen „F“
a „Z“, se nacházejí vpravo od textu „1821“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. října
2021.

Guvernér:

v z. Ing. Nidetzký v. r.

viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 379/2021 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2021,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění
výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
vyhlašuje, že v roce 2022 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 298 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 946 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 892 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 11. října 2021

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, cenové rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 5/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího
a ceny spojené se zárukami původu, a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2021 ze dne
29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/
/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 22. září 2021, v částce 6, cenové rozhodnutí č. 5/2021
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2021, v částce 7 a cenové rozhodnutí č. 6/2021 v Ener-
getickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2021, v částce 8. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová
rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2022.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 381 / 2021Částka 167 Strana 4853



Sbírka zákonů 2021Strana 4854 Částka 167



Sbírka zákonů 2021Částka 167 Strana 4855



Sbírka zákonů 2021

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 – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. 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 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: 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. 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. 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.

Strana 4856 Částka 167

8591449 167017

21

ISSN 1211-1244


