
Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 36 Rozeslána dne 30. března 2017 Cena Kč 47,–

O B S A H :

92. Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní
spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy
americkými pro účely správy daní

93. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

94. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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ZÁKON

ze dne 8. března 2017,

kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech

se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní spolupráci
při správě daní

Čl. I

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolu-
práci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 188/
/2016 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu
doplňují slova „a směrnice Rady (EU) 2015/2376“.

2. V části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový
oddíl 1, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 1

Obecná ustanovení pro automatickou výměnu
informací

§ 12a

Vymezení automatické výměny informací

Automatickou výměnou informací se rozumí
pravidelné a systematické poskytování předem urče-
ných informací ústředním kontaktním orgánem kon-
taktnímu místu jiného státu, které probíhá v pravidel-
ných obdobích bez předchozí žádosti.

§ 12b

Předmět automatické výměny informací

(1) Předmětem automatické výměny informací
jsou informace

a) podle druhů příjmu a majetku,

b) oznamované finančními institucemi,

c) o daňových stanoviscích s přeshraničním prv-
kem.

(2) Na základě mezinárodní smlouvy mohou
být předmětem automatické výměny informací také
informace neuvedené v odstavci 1.

§ 12c

Sdělování informací Evropské komisi

Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně
Evropské komisi statistické informace o objemu au-
tomatických výměn ve vztahu k členským státům.
Pokud jsou dostupné, poskytne současně informace
o nákladech, přínosech a změnách souvisejících
s prováděním této formy mezinárodní spolupráce.

§ 12d

Postup ústředního kontaktního orgánu
při přijímání informací

Ústřední kontaktní orgán přijímá a používá in-
formace od kontaktního místa jiného státu.“.

Dosavadní oddíly 1 až 3 se označují jako oddíly 2
až 4.

3. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Při automatické výměně informací podle
druhů příjmu a majetku se poskytují informace tý-
kající se osob, které jsou podle právních předpisů
jiného státu podrobeny v tomto jiném státě zdanění
z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo
místa vedení, a to podle druhů příjmu nebo majetku
uvedených v příslušném předpise Evropské unie
upravujícím správní spolupráci v oblasti daní2) a sta-
novených vyhláškou ministerstva.“.
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4. V § 13 odst. 2 a 4 se text „písm. a)“ zrušuje.

5. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 13 odst. 5 se text „písm. a)“ zrušuje.

7. V § 13a se slova „Ústřední kontaktní orgán
pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného
státu“ nahrazují slovy „Při automatické výměně in-
formací oznamovaných finančními institucemi se po-
skytují“.

8. V § 13d odst. 3 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

9. V § 13d se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Nefinanční entitou se rozumí právnická
osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která
není finanční institucí.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

10. V § 13q odst. 3 se slovo „oznámení“ nahra-
zuje slovem „ohlášení“.

11. V § 13q se odstavec 4 zrušuje.

12. V části první hlavě III dílu 2 se označení
„Oddíl 4“ nahrazuje označením „Pododdíl 3“
a v nadpise se slova „pro automatickou výměnu in-
formací“ zrušují.

13. § 13t včetně nadpisu zní:

„§ 13t

Ohlášení

(1) Oznamující česká finanční instituce a ne-
oznamující česká finanční instituce, která vede ozna-
movaný účet, ohlásí správci daně

a) zda je oznamující českou finanční institucí nebo
neoznamující českou finanční institucí,

b) údaje nutné k technickému zabezpečení ozna-
mování,

c) identifikační číslo, pokud bylo kontaktním mís-
tem Spojených států amerických toto číslo při-
děleno.

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává do
31. května kalendářního roku, ve kterém má finanční
instituce podat první oznámení.

(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému
zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. b)
a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v od-
stavci 1, je finanční instituce povinna ohlásit tuto
změnu správci daně do 15 dnů ode dne, kdy na-
stala.“.

14. V části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový
oddíl 4, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 4

Automatická výměna informací o daňových
stanoviscích s přeshraničním prvkem

§ 13u

Úvodní ustanovení

(1) Při automatické výměně informací o daňo-
vých stanoviscích s přeshraničním prvkem se posky-
tují informace o

a) předběžných daňových rozhodnutích a

b) předběžných posouzeních převodních cen.

(2) Při automatické výměně informací o daňo-
vých stanoviscích s přeshraničním prvkem poskytuje
ústřední kontaktní orgán informace podle odstavce 1
také ministerstvu a Evropské komisi.

(3) Při automatické výměně informací o daňo-
vých stanoviscích s přeshraničním prvkem se nepo-
skytují informace o předběžném daňovém rozhod-
nutí nebo předběžném posouzení převodních cen,
která mají vztah výlučně k fyzickým osobám.

§ 13v

Předběžné daňové rozhodnutí

(1) Předběžným daňovým rozhodnutím je roz-
hodnutí správce daně o závazném posouzení souvi-
sející s přeshraniční transakcí.

(2) Předběžným daňovým rozhodnutím je také
jiné rozhodnutí než rozhodnutí podle odstavce 1,

a) které je vydáno, změněno nebo obnoveno
správcem daně a kterého se lze dovolat,

b) které je určeno určité osobě nebo jednotce bez
právní osobnosti, nebo skupině osob nebo jed-
notek,

c) jehož předmětem je
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1. výklad nebo použití právního předpisu týka-
jícího se daní, které souvisí s přeshraniční
transakcí, nebo

2. posouzení, zda určitá činnost vytváří nebo
nevytváří stálou provozovnu, a

d) které je vydáno před přeshraniční transakcí
nebo činností, která by mohla vytvářet stálou
provozovnu, nebo před podáním daňového při-
znání za zdaňovací období, ve kterém k této
transakci nebo této činnosti došlo.

(3) Předběžným daňovým rozhodnutím je také
dohoda, postup nebo úkon správce daně, které spl-
ňují podmínky podle odstavce 2 obdobně.

(4) Přeshraniční transakcí podle odstavců 1 a 2
se rozumí

a) transakce, nebo jejich řada, jejichž některá
strana

1. nepodléhá ve státě nebo jurisdikci, které vy-
daly, změnily nebo obnovily předběžné da-
ňové rozhodnutí, zdanění z důvodu svého
bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa ve-
dení,

2. podléhá zdanění z důvodu svého bydliště,
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení sou-
časně ve více státech nebo jurisdikcích nebo

3. podniká prostřednictvím stálé provozovny
a tato transakce je součástí podnikání této
stálé provozovny,

b) opatření učiněné určitou osobou nebo jednot-
kou bez právní osobnosti, pokud jde o jejich
podnikání prostřednictvím stálé provozovny
a pokud je toto opatření součástí podnikání této
stálé provozovny, nebo

c) transakce, nebo jejich řada, které mají přeshra-
niční dopad.

(5) Pro účely odstavce 4 postačí, pokud má
osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které je
předběžné daňové rozhodnutí určeno, k přeshraniční
transakci nepřímý vztah.

§ 13w

Předběžné posouzení převodních cen

(1) Předběžným posouzením převodních cen je
závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena
cena sjednávaná mezi spojenými osobami podle zá-
kona upravujícího daně z příjmů, související s přes-
hraniční transakcí.

(2) Předběžným posouzením převodních cen je
také jiné rozhodnutí než podle odstavce 1, které

a) je vydáno, změněno nebo obnoveno správcem
daně a kterého se lze dovolat,

b) je určeno určité osobě nebo jednotce bez právní
osobnosti, nebo skupině osob nebo jednotek,

c) souvisí s přeshraniční transakcí a jehož předmě-
tem je

1. určení vhodného souboru kritérií pro tuto
transakci k určení cen sjednaných mezi spo-
jenými osobami podle zákona upravujícího
daně z příjmů nebo

2. přiřazení zisku ke stálé provozovně na zá-
kladě této transakce a

d) je vydáno před provedením přeshraniční trans-
akce nebo před podáním daňového přiznání za
zdaňovací období, ve kterém k této transakci
došlo.

(3) Předběžným posouzením převodních cen je
také dohoda, postup nebo úkon správce daně, které
splňují podmínky podle odstavce 2 obdobně.

(4) Přeshraniční transakcí podle odstavců 1 a 2
se rozumí transakce nebo řada transakcí,

a) do nichž jsou zapojeny spojené osoby podle
zákona upravujícího daně z příjmů, které pod-
léhají zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení v různých stá-
tech nebo jurisdikcích, nebo

b) které mají přeshraniční dopad.

§ 13x

Rozsah poskytovaných informací

(1) Informace o předběžném daňovém rozhod-
nutí nebo o předběžném posouzení převodních cen
obsahuje

a) identifikační údaje dotčené právnické osoby,
jednotky bez právní osobnosti nebo jejich sku-
piny,

b) shrnutí jejich obsahu, zahrnující rovněž popis
podnikání, transakce nebo řady transakcí
v obecných rysech, které nevede k porušení ob-
chodního tajemství nebo zákonem uložené
nebo zákonem uznané povinnosti mlčenlivosti,
ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti
České republiky,

c) den jejich vydání, změny nebo obnovení,

d) den nabytí jejich účinnosti, pokud je uveden,
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e) den pozbytí jejich účinnosti, pokud je uveden,

f) jejich druh,

g) hodnotu transakce nebo řady transakcí, jichž se
týká, pokud je v nich uvedena,

h) v případě předběžného posouzení převodních
cen popis souboru kritérií používaných ke sta-
novení sjednaných cen mezi spojenými osobami
podle zákona upravujícího daně z příjmů nebo
takovou sjednanou cenu,

i) v případě předběžného posouzení převodních
cen určení metody používané ke stanovení sjed-
naných cen podle zákona upravujícího daně
z příjmů nebo takovou sjednanou cenu,

j) označení jiného členského státu, který by jimi
mohl být dotčen,

k) identifikační údaje právnické osoby nebo jed-
notky bez právní osobnosti v jiném členském
státě, které by jimi mohly být dotčeny, a ozna-
čení tohoto státu, se kterým jsou tyto osoby
nebo jednotky bez právní osobnosti spojeny, a

l) údaj o tom, zda vychází

1. z předběžného daňového rozhodnutí,

2. z předběžného posouzení převodních cen,
nebo

3. ze žádosti podle odstavce 3.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a), b), h) a k)
se nesdělují ministerstvu a Evropské komisi.

(3) Pokud je obsah předběžného posouzení
převodních cen dohodnut se smluvním státem, který
není jiným členským státem, na základě mezinárodní
smlouvy, která nepovoluje poskytnutí informací tře-
tím osobám, obsahuje informace podle odstavce 1
namísto údajů z tohoto předběžného posouzení
údaje ze žádosti, která vedla k jeho vydání.

§ 13y

Lhůta pro poskytnutí informace

Ústřední kontaktní orgán poskytne informaci
o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběž-
ném posouzení převodních cen do 3 měsíců od
konce kalendářního pololetí, ve kterém byla tato
rozhodnutí vydána, změněna nebo obnovena.

§ 13z

Doplnění poskytnuté informace

Ústřední kontaktní orgán poskytne na žádost
jiného členského státu doplňující informace o před-

běžném daňovém rozhodnutí nebo o předběžném
posouzení převodních cen nebo jejich plné znění.
Při vyřízení žádosti se postupuje podle ustanovení
o výměně informací na žádost.“.

15. V nadpise § 30 se doplňují slova „a centrál-
ního rejstříku“.

16. V § 30 se za slovo „sítě“ vkládají slova
„a bezpečného centrálního rejstříku členských států
pro správní spolupráci v oblasti daní“.

17. V příloze č. 2 v oddílu VI větě druhé se
slovo „/identifikování“ zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ústřední kontaktní orgán poskytne podle
§ 13u zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 31. pro-
since 2017 kontaktním místům jiných členských
států, Ministerstvu financí a Evropské komisi infor-
mace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo
předběžném posouzení převodních cen vydaných,
změněných nebo obnovených od

a) 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016,

b) 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013, pokud tato
rozhodnutí byla účinná k 1. lednu 2014.

2. Do zavedení bezpečného centrálního rej-
stříku členských států pro správní spolupráci v ob-
lasti daní Evropskou komisí potvrdí ústřední kon-
taktní orgán elektronickými prostředky kontakt-
nímu místu jiného členského státu přijetí informace
o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběž-
ném posouzení převodních cen, ve kterých byla Čes-
ká republika označena jako stát, který by jimi mohl
být dotčen. Potvrzení odešle ústřední kontaktní
orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
7 dnů ode dne přijetí informace.

3. Oznamující česká finanční instituce je po-
vinna získat čestné prohlášení podle čl. A oddílu IV
přílohy č. 2 k zákonu č. 164/2013 Sb., ve znění účin-
ném ode dne 6. dubna 2016, pro finanční účty za-
ložené ode dne 1. ledna 2016 do dne 5. dubna 2016
nejpozději před podáním oznámení za rok 2016
podle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účin-
ném ode dne 6. dubna 2016.

4. Oznámení identifikačního čísla podle § 13q
odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
podle § 6 odst. 4 zákona č. 330/2014 Sb., ve znění
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účinném přede dnem 6. dubna 2016, se považují za
ohlášení podle § 13t odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní

a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb.,
o výměně informací o finančních účtech
se Spojenými státy americkými pro účely

správy daní

Čl. III

V části druhé čl. IV zákona č. 105/2016 Sb.,
kterým se mění některé zákony v oblasti meziná-
rodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon

č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních
účtech se Spojenými státy americkými pro účely
správy daní, se dosavadní text označuje jako bod 1
a doplňuje se bod 2, který zní:

„2. Oznámení podle § 38fa zákona č. 586/1992
Sb., ve znění účinném přede dnem 6. dubna 2016, se
nepodává za zdaňovací období započatá po 31. pro-
sinci 2015.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 8. března 2017,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. I

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zá-
kona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zá-

kona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona
č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se slova „v souladu s právem Evropské
unie1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné před-
pisy Evropské unie1) a“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochra-
ně mladistvých pracovníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci po-
skytování služeb.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kte-
rou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000,
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení
v zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze
dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/
/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže
a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní pod-
mínky.
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003
o právním postavení státních příslušníků třetích zemí,
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze
dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodin-
ných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na
území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/
/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/
/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/
/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze
dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze
dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příleži-
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tostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti za-
městnání a povolání (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES
ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání.
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků
třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze
dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce
a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývají-
cích státních příslušníků třetích zemí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU
ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné
a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU
ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizo-
vání žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na
území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí
a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí
oprávněně pobývajících v některém členském státě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU
ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/
/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolu-
práci prostřednictvím systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“.

3. V § 78 odst. 2 se částka „8 800 Kč“ nahrazuje
částkou „9 500 Kč“.

4. V § 102 odst. 2 větě třetí se slova „Evidence
obsahuje“ nahrazují slovy „Zaměstnavatel uvedený
ve větě první vede evidenci obsahující“ a na konci
odstavce se doplňuje věta „V případě, že právnická
nebo fyzická osoba uvedená ve větě druhé uzavřela
smlouvu se zaměstnavatelem usazeným v jiném člen-
ském státu Evropské unie, na jejímž základě byly
fyzické osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících
z této smlouvy pro tuto právnickou nebo fyzickou
osobu, má tato právnická nebo fyzická osoba povin-
nost vést evidenci obsahující údaje uvedené v § 91
odst. 1 písm. a), b), c) a e), dále pohlaví těchto fyzic-
kých osob, den nástupu a den skončení zaměstnání
nebo vyslání zaměstnavatelem usazeným v jiném
členském státu Evropské unie.“.

5. V § 136 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Povinnost podle odstavce 1 věty první má
na území České republiky i zaměstnavatel usazený
v jiném členském státu Evropské unie, který v rámci
nadnárodního poskytování služeb vyslal svého za-

městnance k dočasnému výkonu práce do České re-
publiky, přičemž doklady, jimiž je plněna tato po-
vinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

6. V § 139 odst. 1 písm. d) a v § 140 odst. 1
písm. c) se slova „2, nebo“ nahrazují textem „2,“.

7. V § 139 odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „nebo 2“.

8. V § 140 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo 2“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Poskytování příspěvku na podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením na chráněném
pracovním místě za čtvrté kalendářní čtvrtletí roku
2016 se řídí právními předpisy účinnými ke dni
31. prosince 2016.

2. Poskytování příspěvku na podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením na chráněném
pracovním místě za první kalendářní čtvrtletí roku
2017 se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním na chráněném pracovním místě podle § 78 zá-
kona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně ne-
skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. III

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007
Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zá-
kona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
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č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona
č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona
č. 88/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Tento zákon“ nahrazují slovy
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie78) a“.

Poznámka pod čarou č. 78 zní:

„78) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU
ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/
/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolu-
práci prostřednictvím systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“.

2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 79 zní:

„(3) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování
právních předpisů upravujících právní postavení za-
městnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nad-
národního poskytování služeb79), přičemž ve
vzájemné souvislosti posuzují zejména následující
skutečnosti:

a) za účelem zjištění skutečného místa výkonu čin-
nosti zaměstnavatele v České republice úřad
a inspektoráty provedou celkové posouzení
všech skutečností charakterizujících činnosti,
jež provádí zaměstnavatel v České republice,
popřípadě též v jiném členském státě Evropské
unie, v němž je usazen, přičemž se vezme
v úvahu období 5 let předcházející vyslání za-
městnance; při tomto posouzení jsou zohled-
něny zejména následující skutečnosti:

1. místo, kde má zaměstnavatel své sídlo, popří-
padě kde má administrativní zázemí,

2. místo, kde zaměstnavatel platí daně a pří-
spěvky sociálního pojištění,

3. členský stát, který vydal zaměstnavateli po-
volení k výkonu příslušné činnosti, případně
kde je zaregistrován u obchodní komory
nebo jiných profesních subjektů v souladu
s právem daného členského státu,

4. místo, kde zaměstnavatel vykonává hlavní
předmět podnikání, a kde zaměstnává za-
městnance vykonávající administrativní
práce,

5. místo, kde zaměstnavatel přijímá zaměst-

nance do pracovněprávního vztahu a odkud
jsou zaměstnanci vysíláni,

6. rozhodné právo, kterým se řídí pracovně-
právní vztahy uzavřené mezi zaměstnavate-
lem a vysílanými zaměstnanci,

7. objem zaměstnavatelem realizovaných nad-
národních služeb nebo výše obratu uskuteč-
něného v jiném členském státě Evropské unie
s přihlédnutím ke specifické situaci zejména
nově založených podniků a malých a střed-
ních podniků,

b) za účelem zjištění, v jakém členském státě
Evropské unie zaměstnanec dočasně vyslaný
k výkonu práce v České republice obvykle koná
práci, se zkoumají veškeré skutečnosti charakte-
rizující tuto práci a zaměstnance, přičemž je
zkoumáno zejména

1. zda zaměstnanec vykonává práci v České re-
publice po omezenou dobu,

2. místo, kde zaměstnanec obvykle vykonává
svoji práci podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I) nebo podle Úmluvy o právu rozhod-
ném pro smluvní závazkové vztahy (Římská
úmluva),

3. datum, ke kterému bylo vyslání zaměstnance
zahájeno,

4. zda se zaměstnanec po skončení vyslání vrací
do jiného členského státu Evropské unie, ze
kterého byl vyslán, anebo má v tomto jiném
členském státě Evropské unie pokračovat ve
výkonu práce,

5. povaha vykonávaných činností,

6. skutečnost, zda dopravu, stravování a ubyto-
vání poskytuje nebo proplácí zaměstnavatel,
který zaměstnance vysílá, a způsob jejich po-
skytování nebo proplácení,

7. zda pracovní místo bylo opakovaně obsazo-
vané týmž nebo jiným zaměstnancem.

79) Například § 319 zákoníku práce.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „bezpeč-
nosti práce“ vkládají slova „ , pracovněprávních
vztahů“.
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4. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) až i), která včetně
poznámky pod čarou č. 80 znějí:

„g) podává příslušnému orgánu jiného členského
státu Evropské unie (dále jen „příslušný cizí
orgán“) žádosti o pomoc, informace, oznámení
nebo vymáhání pokuty nebo jiné sankce na jed-
notném formuláři postupem podle přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie80), přičemž
žádost úřadu o vymáhání pokuty nebo jiné
sankce, jakož i oznámení rozhodnutí, na jehož
základě je příslušná pokuta nebo jiná sankce
ukládána, obsahuje alespoň:

1. jméno a známou adresu zaměstnavatele a veš-
keré ostatní příslušné údaje nebo informace
nezbytné pro jeho identifikaci,

2. shrnutí skutečností a okolností, na jejichž zá-
kladě došlo k závěru o možném porušení
právních předpisů, povahu tohoto porušení
a výčet příslušných právních předpisů,

3. nástroj umožňující vymahatelnost v České
republice (vykonatelné rozhodnutí) a veškeré
další příslušné informace nebo doklady,
včetně informací a dokladů právní povahy,
které se týkají související pohledávky, po-
kuty nebo jiné sankce,

4. v případě oznámení rozhodnutí účel ozná-
mení a lhůtu pro jeho provedení,

5. v případě žádosti o vymáhání pokuty, jiné
sankce nebo související pohledávky či její
složky, datum, kdy se stalo rozhodnutí vy-
konatelným, celkovou vymáhanou částku,
veškeré informace důležité pro její vymáhání,
včetně skutečnosti zda, a případně jak bylo
rozhodnutí zaměstnavateli doručeno, včetně
sdělení úřadu, zda proti uložení pokuty nebo
jiné sankce lze podat další opravný prostře-
dek,

h) sděluje příslušnému cizímu orgánu skutečnosti
naznačující porušování právních předpisů v ob-
lasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárod-
ního poskytování služeb a informuje Evrop-
skou komisi o přetrvávajících problémech při
výměně informací s jinými členskými státy
Evropské unie v této oblasti,

i) poskytuje na svých internetových stránkách
v českém jazyce a v dalších jazycích nejčastěji
používaných dočasně vysílanými zaměstnanci

aktuální informace o pracovních podmínkách
zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb. Tyto infor-
mace úřad zpřístupní i jinými vhodnými způ-
soby, a na žádost osoby se zdravotním postiže-
ním také v podobě, v níž se s nimi tato osoba
může seznámit.

80) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/
/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci pro-
střednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („na-
řízení o systému IMI“), v platném znění.“.

5. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) § 105 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) prostřednictvím úřadu informuje příslušný cizí
orgán oprávněný podle práva jiného členského
státu Evropské unie poskytovat nebo požadovat
přeshraniční spolupráci, doručovat a vymáhat
rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce
při kontrole dodržování právních předpisů
upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb
o skutečnostech souvisejících s vysláním za-
městnanců, v případě, že má pochybnosti o sku-
tečnostech souvisejících s vysláním zaměstnance
z jiného členského státu Evropské unie k vý-
konu práce v České republice v rámci nadná-
rodního poskytování služeb.“.

7. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která
včetně nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ

KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI
VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI

NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

§ 37a

Přístup k informacím a správní spolupráce

(1) Úřad ve spolupráci s inspektoráty na zá-
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kladě odůvodněné žádosti příslušného cizího orgánu
nebo Evropské komise podané na jednotném formu-
láři postupem podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie80), která se týká zaměstnavatele usa-
zeného v České republice, bezplatně

a) poskytne příslušnému orgánu informace za úče-
lem identifikace vyslání a kontroly dodržování
právních předpisů upravujících postavení za-
městnanců vyslaných k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb,

b) prošetří skutečnosti související s vysláním za-
městnance,

c) poskytne písemnosti související s vysláním za-
městnance.

(2) Úřad poskytne informace podle odstavce 1
písm. a)

a) v odůvodněných naléhavých případech vyžadu-
jících nahlížení do příslušných rejstříků bez
zbytečného odkladu, nejvýše však do 2 pracov-
ních dnů,

b) v ostatních případech nejpozději do 25 pracov-
ních dnů od obdržení žádosti.

(3) Nelze-li žádost podle odstavce 1 vyřídit, in-
formuje o tom úřad příslušný cizí orgán. Úřad bez
zbytečného odkladu informuje příslušný cizí orgán
o skutečnostech souvisejících s vysláním, pokud jsou
pochybnosti o dodržování pracovních a mzdových
podmínek.

(4) Úřad může požádat příslušný cizí orgán
o poskytnutí přeshraniční spolupráce v rozsahu po-
dle odstavce 1 písm. a), b) a c), která se týká zaměst-
navatele usazeného v jiném členském státě Evropské
unie. Informace poskytnuté příslušným cizím orgá-
nem na základě této žádosti může úřad využít pouze
za účelem kontroly dodržování právních předpisů
upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce
v rámci nadnárodního poskytování služeb.

§ 37b

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo
jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném
členském státě Evropské unie a její vymáhání

(1) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné
sankce a s ním související písemnosti doručuje úřad
a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném
členském státě Evropské unie, který vysílá zaměst-
nance k výkonu práce v rámci nadnárodního posky-

tování služeb na území České republiky, prostřed-
nictvím provozovatele poštovních služeb nebo pro-
střednictvím příslušného orgánu státní správy pově-
řeného k doručování písemností do ciziny. Pokud se
tímto způsobem nepodaří písemnost zaměstnavateli
usazenému v jiném členském státě Evropské unie
doručit, požádá úřad na jednotném formuláři postu-
pem podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie80) příslušný cizí orgán o doručení písemností
podle věty první.

(2) Pokud zaměstnavatel usazený v jiném člen-
ském státě Evropské unie, který vysílá zaměstnance
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb na území České republiky, nesplnil dobro-
volně povinnost na základě pravomocného a vykona-
telného rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné
sankce v České republice v určené lhůtě, požádá úřad
na jednotném formuláři postupem podle přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie80) o výkon roz-
hodnutí příslušný cizí orgán. Přijetím žádosti pří-
slušného cizího orgánu podle věty první zaniká po-
hledávka České republiky.

(3) V případě, že rozhodnutí o uložení pokuty
nebo jiné sankce, o jehož výkon úřad požádal podle
odstavce 2, bylo napadeno v souladu s právními
předpisy České republiky, oznámí úřad tuto skuteč-
nost bezodkladně příslušnému cizímu orgánu.

§ 37c

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty
nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému

v České republice a její vymáhání

(1) Úřad na základě žádosti příslušného cizího
orgánu podané na jednotném formuláři postupem
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80)

a) doručí zaměstnavateli usazenému v České repu-
blice vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce
v rámci nadnárodního poskytování služeb na
území jiného členského státu Evropské unie
rozhodnutí o uložení pokuty vydané v jiném
členském státě Evropské unie, nebo

b) zabezpečí výkon pravomocného a vykonatel-
ného rozhodnutí vydaného v jiném členském
státě Evropské unie podle právních předpisů
České republiky.

(2) Úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce od přijetí žádosti podle odstavce 1
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doručí zaměstnavateli usazenému v České republice
vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území jiného
členského státu Evropské unie rozhodnutí o uložení
pokuty a doručí podle odstavce 1 písm. b) obec-
nému správci daně podle zvláštního právního před-
pisu žádost o vymáhání pokuty.

(3) Úřad odmítne žádost podle odstavce 1, po-
kud žádost obsahuje takové formální nebo obsahové
vady, pro něž je třeba ji považovat za zmatečnou,
anebo pokud zjevně neodpovídá příslušnému roz-
hodnutí. Úřad může odmítnout žádost, pokud je
zjevné, že vymáhání pokuty či jiné správní sankce
by bylo nehospodárné.

(4) Pokuta uložená v jiném členském státě
Evropské unie je příjmem státního rozpočtu, který
spravuje a vymáhá obecný správce daně podle jiného
právního předpisu. Vykonatelné rozhodnutí cizího
orgánu přiložené k této žádosti je exekučním titulem.

(5) Úřad informuje bez zbytečného odkladu
příslušný cizí orgán o

a) úkonech, které byly uskutečněny na základě
jeho žádosti podle odstavce 1, a datu doručení
rozhodnutí,

b) důvodech odmítnutí žádosti.

(6) Pokud po přijetí žádosti podle odstavce 1
došlo k napadení rozhodnutí podle právních před-
pisů jiného členského státu Evropské unie, ve kterém
byla pokuta uložena, a toto napadení má vliv na vy-
konatelnost rozhodnutí, je výkon tohoto rozhodnutí
v České republice přerušen, dokud v této věci neroz-
hodne příslušný cizí orgán.

(7) Pokuta uložená cizím orgánem v jiné měně,
než je česká koruna, se převede na české koruny
podle kursů devizového trhu vyhlášených Českou
národní bankou pro den uložení pokuty.“.

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce

Čl. IV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona

č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zá-
kona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se do-
plňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o pro-
sazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb a o změně nařízení
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednic-
tvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“).“.

2. V § 319 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za výplatu mzdy nebo platu do výše podle
odstavce 1 písm. c) zaměstnanci zaměstnavatele z ji-
ného členského státu Evropské unie vyslanému k vý-
konu práce v rámci nadnárodního poskytování slu-
žeb na území České republiky ručí osoba, ke které
na základě uzavřené smlouvy vyslal zaměstnance
k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy zaměst-
navatel usazený v jiném členském státu Evropské
unie, pokud

a) odměna za práci do výše podle odstavce 1
písm. c) nebyla zaměstnavatelem usazeným v ji-
ném členském státu Evropské unie zaměstnanci
vyslanému k výkonu práce v rámci nadnárod-
ního poskytování služeb na území České repu-
bliky vyplacena,

b) zaměstnavateli uvedenému v písmenu a) byla
pravomocně uložena pokuta za přestupek podle
§ 13 odst. 1 písm. b) nebo za správní delikt po-
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dle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,

c) o neposkytnutí odměny tato osoba věděla nebo
při vynaložení náležité péče vědět měla a mohla.

Není-li prokázána skutečná délka výkonu
práce, má se za to, že zaměstnanec, který byl vyslán
na území České republiky k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb, vykonával práci
3 měsíce.“.

3. V § 319 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) zaměstnavateli uvedenému v písmenu a) byla
pravomocně uložena pokuta za přestupek podle
§ 13 odst. 1 písm. b) nebo § 26 odst. 1 písm. b)

zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění pozdějších předpisů,“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 3, které
nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního
čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou
ustanovení části třetí čl. IV bodu 3, které nabývá
účinnosti dnem 1. července 2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 23. března 2017

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 19. srpna 2017 nové volby do zastupitel-
stva obce:

obec okres kraj

Líský Kladno Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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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.
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