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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zá-
kona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, se mění takto:

1. V Příloze č. 1 v oddíle B část B1 včetně nadpisu
zní:
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2. V Příloze č. 1 v oddíle C část C1 včetně nadpisu
zní:
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3. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se pod řádek

vkládá nový řádek tabulky, který zní:

4. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

nahrazuje řádkem:

5. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

nahrazuje řádkem:

6. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

nahrazuje řádkem:

7. V Příloze č. 1 v oddíle C se na konci části C2
doplňuje poznámka k tabulce C2 č. 5, která zní:

„5) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem s platností od školního roku
2013/2014 počínaje 1. ročníkem.“.
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8. V Příloze č. 1 v oddíle D část D1 včetně nadpisu
zní:

9. V Příloze č. 1 v oddíle D část D2 včetně nadpisu
zní:
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10. V Příloze č. 1 v oddíle D část D3 včetně nad-
pisu zní:
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11. V Příloze č. 1 v oddíle D část D4 včetně nad-
pisu zní:
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12. V Příloze č. 1 v oddíle D se doplňuje část D5,
která včetně nadpisu zní:
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13. V Příloze č. 1 v oddíle E části E2 se pod řádek

vkládá nový řádek tabulky, který zní:
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14. V Příloze č. 1 v oddíle E se na konci části E2
doplňuje poznámka k tabulce E2 č. 3, která zní:

„3) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné
vzdělání s platností od školního roku 2013/
/2014 počínaje 1. ročníkem.“.

15. V Příloze č. 1 v oddíle F část F1 včetně nadpisu
zní:

16. V Příloze č. 1 v oddíle F se část F2 včetně
nadpisu zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. října 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.
a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových ná-
plních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády
č. 288/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností ře-
meslných u živnosti „Holičství, kadeřnictví“ ve sloupci
Obsahová náplň živnosti v odstavci druhém se slo-
va „a aplikaci“ zrušují.

2. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností váza-
ných se živnost „Diagnostická, zkušební a poradenská
činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlin-
ných produktů, objektů a půdy proti škodlivým orga-
nismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
přípravky“ zrušuje.

3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností váza-
ných u živnosti „Výroba nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej
chemických látek a chemických přípravků klasifiko-
vaných jako vysoce toxické a toxické“ se slovo „pří-
pravků“ nahrazuje slovem „směsí“ a

ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Výroba chemických látek a chemických směsí,
které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností,
pro které jsou přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím klasifikaci chemických látek a che-
mických směsí klasifikovány jako výbušniny, hořlavé
plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, plyny pod
tlakem, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, samovol-
ně reagující látky nebo směsi, samozápalné kapaliny,
samozápalné tuhé látky, samozahřívající se látky nebo
směsi, látky nebo směsi, které při styku s vodou uvol-
ňují hořlavé plyny, oxidující kapaliny, oxidující tuhé
látky, organické peroxidy, látky nebo směsi korozivní
pro kovy, akutně toxické, žíravé nebo dráždivé pro
kůži, vážně poškozující oči nebo dráždící oči, senzibi-
lizující dýchací cesty nebo kůži, mutagenní v zárodeč-
ných buňkách, karcinogenní, toxické pro reprodukci,
toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové
nebo opakované expozici, nebezpečné při vdechnutí,
nebezpečné pro vodní prostředí nebo nebezpečné pro

ozonovou vrstvu. Prodej chemických látek a chemic-
kých směsí, které jsou podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího klasifikaci chemických
látek a chemických směsí klasifikovány jako akutně to-
xické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro specifické
cílové orgány při jednorázové nebo opakované expo-
zici kategorie 1. Do 1. června 2015 se jedná též o výrobu
chemických směsí, které mají jednu nebo více nebez-
pečných vlastností, pro které jsou jiným právním před-
pisem upravujícím klasifikaci chemických látek a che-
mických směsí klasifikovány jako výbušné, oxidující,
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce to-
xické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzi-
bilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro repro-
dukci a nebezpečné pro životní prostředí, a prodej
chemických směsí, které jsou podle jiného právního
přepisu upravujícího klasifikaci chemických látek a che-
mických směsí klasifikovány jako vysoce toxické nebo
toxické. Obsahem živnosti není nakládání s vysoce ne-
bezpečnými látkami podle jiného právního předpisu
upravujícího opatření související se zákazem chemic-
kých zbraní.

V rámci této živnosti lze provádět nákup chemic-
kých látek a chemických směsí za účelem jejich dalšího
prodeje a jejich prodej.“.

4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností váza-
ných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová
náplň živnosti text zní:

„Zhotovení, prodej, opravy korekčních očních po-
můcek, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí
brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke
zhotovení korekční pomůcky určené do dálky, na čtení
nebo jinou pracovní vzdálenost. Měření a vyhodnocení
parametrů hlavy potřebných ke zhotovení korekčních
brýlí, případně jiných korekčních pomůcek, přepočet
lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty
astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhle-
dem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení
zhotovené korekční pomůcky rozměrům hlavy uživa-
tele tak, aby splňovala funkční, hygienické, bezpeč-
nostní a estetické požadavky. Podávání odborných in-
formací o způsobu používání korekčních pomůcek a je-
jich údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub,
doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček.

V rámci živnosti lze provádět prodej a opravy brý-
lových obrub, prodej ochranných prostředků zraku,
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pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně
korekčních očních pomůcek a ochranných prostředků
zraku.“.

5. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností váza-
ných u živnosti „Projektová činnost ve výstavbě“ ve
sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Zpracování územně plánovací dokumentace,
územní studie, dokumentace pro vydání územního roz-
hodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové
dokumentace podle stavebního zákona.“.

6. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností váza-
ných se živnost „Měření znečišťujících a pachových lá-
tek, ověřování množství emisí skleníkových plynů
a zpracování rozptylových studií“ zrušuje.

7. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností váza-
ných u živnosti „Masérské, rekondiční a regenerační
služby“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slova
„a poskytování regeneračních“ vkládají slova „a rekon-
dičních“.

8. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vá-
zané“ se živnost „Diagnostická, zkušební a poradenská
činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlin-
ných produktů, objektů a půdy proti škodlivým orga-
nismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
přípravky“ zrušuje.

9. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vá-
zané“ u živnosti „Výroba nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej
chemických látek a chemických přípravků klasifikova-
ných jako vysoce toxické a toxické“ se slovo „pří-
pravků“ nahrazuje slovem „směsí“.

10. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vá-
zané“ se živnost „Měření znečišťujících a pachových
látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů
a zpracování rozptylových studií“ zrušuje.

11. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností kon-
cesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení,
zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“
ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin.
Zneškodňování a ničení výbušnin. Nákup a prodej vý-
bušnin.“.

12. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností
koncesovaných živnost „Silniční motorová dopra-
va – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nej-
větší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provo-
zovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad

3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, – mezi-
národní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná
linková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní
linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ zní:

„Silniční motorová doprava

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

– osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče,

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

– osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče“ a

ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob,
věcí a zvířat silničními motorovými vozidly nebo jízd-
ními soupravami pro cizí potřebu, jakož i přemísťování
silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav
samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikacích a vol-
ném terénu. Silniční motorová doprava může být pro-
vozována jako osobní doprava nebo nákladní doprava.
Osobní doprava se člení na osobní provozovanou vo-
zidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče a osobní provozovanou vozidly určenými pro
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní do-
prava se člení na nákladní provozovanou vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, a nákladní provozovanou vozidly nebo jízd-
ními soupravami o největší povolené hmotnosti nepře-
sahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí.“.

13. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností kon-
cesovaných u živnosti „Kontrolní testování mecha-
nizačních prostředků na ochranu rostlin“ se slova
„mechanizačních prostředků“ nahrazují slovem „zaří-
zení“ a

ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Přezkoumání funkční způsobilosti profesionál-
ního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin
pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin
podle technologických požadavků stanovených jiným
právním předpisem a vydání dokladu o funkční způso-
bilosti zařízení.“.

14. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností kon-
cesovaných u živnosti „Provádění trhacích a ohňostroj-
ných prací“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text
zní:

„Trhací práce, kterými se rozumí odborná činnost,
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při níž se využívá energie chemické výbuchové pře-
měny výbušnin zahrnující soubor pracovních operací,
zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznět-
ných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení ná-
loží (odpal) a výbuch náloží (odstřel). Ohňostrojné
práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se
využívá energie chemické výbuchové přeměny pyro-
technických výrobků považovaných za výbušné před-
měty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových
efektů.“.

15. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti kon-
cesované“ živnost „Silniční motorová doprava – ná-
kladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provo-
zovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, – meziná-
rodní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná lin-
ková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní
linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ zní:

„Silniční motorová doprava

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

– osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče,

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

– osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

16. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti kon-
cesované“ u živnosti „Kontrolní testování mechanizač-
ních prostředků na ochranu rostlin“ se slova „mecha-
nizačních prostředků“ nahrazují slovem „zařízení“.

17. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„2. Činnost odborného lesního hospodáře“ se doplňují
slova „a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov“ a

ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:

„Zajišťování odborné úrovně hospodaření v lesích,
sledování stavu lesa, poskytování poradenské činnosti
pro vlastníky lesa, zejména v oblasti ochrany, těžby,
obnovy a výchovy lesních porostů, a doporučování
způsobů a termínů provádění potřebných opatření při
hospodaření v lese. Udělování souhlasů a vydávání sta-
novisek a vyjádření k činnostem, u nichž to vyžadují
právní předpisy o hospodaření v lesích. Vyjadřování se
k žádostem vlastníků lesa o dotace a součinnost při

vyhotovování projektů zalesnění. Vyhotovování ná-
vrhů lesních hospodářských plánů a jejich změn a pře-
pracovávání návrhů lesních hospodářských plánů na
základě stanovisek orgánů veřejné správy. Vyhotovo-
vání návrhů hospodářských osnov a jejich změn. Další
související činnosti.“.

18. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností obor činnosti „3“
zní:

„3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost
v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných pro-
duktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními pří-
pravky“ a

ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:

„Detekce a diagnostika škodlivých organismů,
rostlinných produktů a poruch způsobených na rostli-
nách v důsledku fyzikálních a chemických faktorů, sle-
dování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin,
včetně prognostické činnosti a určování optimálních
termínů ochranných opatření, koncepce integrované
ochrany rostlin pro zemědělské podniky. Poradenská
činnost týkající se metod boje proti škodlivým organis-
mům včetně poskytování údajů o ekonomické účelnosti
ošetření rostlin. Ošetřování rostlin (porostů) proti
škodlivým organismům a poruchám abiotického pů-
vodu (postřik pozemků přípravky za pomoci traktoro-
vých nebo samojízdných postřikovačů, letecké ošetře-
ní, postřik zádovými postřikovači, moření osiv v mořič-
kách, zálivka rostlin roztokem přípravku a podobně),
ošetřování rostlinných produktů proti chorobám a po-
ruchám abiotického původu (postřik dřeva proti škůd-
cům, ošetření obilí přípravky proti škůdcům při na-
skladňování nebo zjištění jejich výskytu, ošetření bram-
bor proti klíčení a podobně), ošetření objektů proti
škodlivým organismům rostlin a rostlinných produktů
(ošetření prázdných bramboráren před sklizní bram-
bor, ošetření obilních sil po vyčištění, ošetření skladů
osiv a podobně) a ošetření půdy (zapravení granulova-
ných přípravků do půdy proti půdním škůdcům a cho-
robám a podobně) přípravky na ochranu rostlin nebo
biocidními přípravky.“.

19. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti vol-
né podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dře-
vin“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:

„Vyzvedávání a sběr reprodukčního materiálu les-
ních dřevin za účelem jeho uvedení do oběhu. Uvádění
reprodukčního materiálu do oběhu, to je nabízení re-
produkčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka
třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o po-
skytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu
práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou
osobu při podnikání, dovoz za účelem prodeje anebo
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poskytování vzorků genetických zdrojů a další souvi-
sející činnosti.

Obsahem činnosti není převod práva nakládat s re-
produkčním materiálem, pokud jde o první převod to-
hoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu
na jinou osobu a vlastník zdroje ani jeho zaměstnanci se
v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci,
a nakládání s reprodukčním materiálem, pokud má být
použit k jiným účelům než k obnově lesa a zalesňo-
vání.“.

20. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„45. Přípravné a dokončovací stavební práce, speciali-
zované stavební činnosti“ ve sloupci Obsahová náplň
oboru činnosti v odstavci prvním se slova „ , vybudo-
vání pozemních, příjezdových a provozních komuni-
kací“ zrušují.

21. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční
a silniční motorové dopravy)“ ve sloupci Obsahová
náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě druhé se
slova „(vyjma písemných zpráv určených konkrétní
osobě)“ zrušují a v odstavci druhém se za slova „poš-
tovních služeb“ vkládají slova „a zahraničních poštov-
ních služeb“.

22. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti vol-
né podle jednotlivých oborů činností se obor činnosti
„54. Provozování poštovních a zahraničních poštov-
ních služeb“ zrušuje.

23. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„59. Pronájem a půjčování věcí movitých“ ve sloupci
Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém
se za slova „pronájem nemovitostí,“ vkládají slova
„poskytování spotřebitelského úvěru,“.

24. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování od-
borných studií a posudků“ ve sloupci Obsahová náplň
oboru činnosti v odstavci prvním se za větu čtvrtou
vkládá věta „Zpracování odborných posudků v oblasti
ochrany ovzduší a zpracování rozptylových studií.“.

25. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné

podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„65. Testování, měření, analýzy a kontroly“ ve sloupci
Obsahová náplň oboru činnosti na konci textu odstavce
prvního se doplňují slova „ , ověřování množství emisí
skleníkových plynů, jednorázové měření emisí, měření
úrovně znečištění, dohled nad tepelným zpracová-
ním odpadu“ a v odstavci druhém se slova „ověřování
množství emisí skleníkových plynů,“ zrušují a slova
„mechanizačních prostředků“ se nahrazují slovem „za-
řízení“.

26. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ ve sloupci
Obsahová náplň oboru činnosti na konci textu odstavce
prvního se doplňují slova „a plavidel“.

27. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„74. Provozování tělovýchovných a sportovních zaří-
zení a organizování sportovní činnosti“ ve sloupci
Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě
první se za slova „koupališť, fit-center“ vkládá slo-
vo „ , saun“.

28. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti
živnosti volné“ u oboru činnosti „2. Činnost odbor-
ného lesního hospodáře“ se doplňují slova „a vyhoto-
vování lesních hospodářských plánů a osnov“.

29. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti
živnosti volné“ obor činnosti „3“ zní:

„3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost
v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných pro-
duktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními pří-
pravky“.

30. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti
živnosti volné“ se obor činnosti „54. Provozování
poštovních a zahraničních poštovních služeb“ zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Sbírka zákonů č. 368 / 2012Částka 137 Strana 4847



Sbírka zákonů 2012

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 2012 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč,
třetí záloha na rok 2012 činí 4 500,– 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 – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená
linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; 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; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.:
312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík,
Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnic-
ká 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída
Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41;
Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, 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., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Hon-
ková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –
EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail:
kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková,Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 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 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. 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.

Strana 4848 Částka 137

8591449 137010

12

ISSN 1211-1244


