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VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb.,
kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 28a písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/
/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textil-
ních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vy-
hlášky č. 9/2005 Sb., vyhlášky č. 509/2006 Sb. a vyhláš-
ky č. 317/2007 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze
dne 14. ledna 2009 o názvech textilií (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP).
Směrnice Komise 2009/121/ES ze dne 14. září 2009, kterou
se mění přílohy I a V směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za účelem jejich při-
způsobení technickému pokroku (Text s významem pro
EHP).“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis
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3. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září
2010.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

Sbírka zákonů č. 236 / 2010Strana 3254 Částka 82



237

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy
pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 28a písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/
/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní
analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve
znění vyhlášky č. 510/2006 Sb. a vyhlášky č. 318/
/2007 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují
slova „Směrnice Komise 2009/122/ES ze dne 14. září
2009, kterou se za účelem přizpůsobení technickému
pokroku mění příloha II směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvanti-
tativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken
(Text s významem pro EHP).“.

2. V příloze č. 1 část Metody – souhrnná tabulka
zní:

„Metody – souhrnná tabulka
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3. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.1 písme-
no ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/,
hedvábím /4/, bavlnou /5/, lnem /7/,
konopím /8/, jutou /9/, manilským
konopím /10/, alfou /11/, kokoso-
vým vláknem /12/, broomem /13/,
ramií /14/, sisalem /15/, měďnatými
vlákny /21/, modalovými vlákny
/22/, proteinem /23/, viskózou /25/,
akrylem /26/, polyamidem nebo ny-
lonem /30/, polyesterem /35/, elasto-
multiesterem /46/, elastolefinem /47/
a melaminem /48/.“.

4. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.5 věta druhá
zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro
který hodnota d je 1,01.“.

5. V příloze č. 2 v metodě č. 2 bodě 2.1 písme-
no ab) zní:

„ab) bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/,
viskózou /25/, akrylem /26/, chlo-
rovlákny /27/, polyamidem nebo ny-
lonem /30/, polyesterem /35/, po-
lypropylenem /37/, elastanem /43/,
skleněnými vlákny /44/, elastomul-
tiesterem /46/, elastolefinem /47/
a melaminem /48/.“.

6. V příloze č. 2 v metodě č. 2 bodě 2.5 věta druhá
zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou bavlny, viskózy,
modalových vláken a melaminu, pro které hodnota d je
1,01, a nebělené bavlny, pro kterou hodnota d je 1,03.“.

7. V příloze č. 2 v metodě č. 3 bodě 3.1 písme-
no ab) zní:

„ab) bavlnou /5/, elastolefinem /47/ a me-
laminem /48/.“.

8. V příloze č. 2 v metodě č. 3 bodě 3.5 věta druhá
zní: „Hodnota d pro bavlnu je 1,02, pro melamin 1,01
a pro elastolefin 1,00.“.

9. V příloze č. 2 v metodě č. 4 bodě 4.1 písme-
no ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/,
bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/,
modalovými vlákny /22/, viskózou
/25/, akrylem /26/, chlorovlákny
/27/, polyesterem /35/, polypropyle-
nem /37/, skleněnými vlákny /44/,
elastomultiesterem /46/, elastolefi-
nem /47/ a melaminem /48/.“.

10. V příloze č. 2 v metodě č. 4 bodě 4.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu,
pro který hodnota d je 1,01.“.

11. V příloze č. 2 v metodě č. 5 bodě 5.1 písme-
no b) zní:

„b) triacetátem /24/, elastolefinem /47/ a mela-
minem /48/.“.

12. V příloze č. 2 v metodě č. 5 bodě 5.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu,
pro který hodnota d je 1,01.“.

13. V příloze č. 2 v metodě č. 6 bodě 6.1 písme-
no a) zní:

„a) Tato metoda je použitelná, po odstranění
nevlákenných látek, pro dvoukompo-
nentní směsi:

aa) triacetátu /24/, nebo polylaktidu /34/ s

ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/,
hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďna-
tými vlákny /21/, modalem /22/, vis-
kózou /25/, akrylem /26/, polyami-
dem nebo nylonem /30/, polyeste-
rem /35/, skleněnými vlákny /44/,
elastomultiesterem /46/, elastolefinem
/47/ a melaminem /48/.“.

14. V příloze č. 2 v metodě č. 6 bodě 6.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou polyesteru,
elastomultiesteru, elastolefinu a melaminu, pro které
hodnota d je 1,01.“.
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15. V příloze č. 2 v metodě č. 7 bodě 7.1 písme-
no ab) zní:

„ab) polyesterem /35/, elastomultiesterem
/46/ a elastolefinem /47/.“.

16. V příloze č. 2 v metodě č. 8 bodě 8.1 písme-
no ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/,
hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďna-
tými vlákny /21/, modalem /22/, vis-
kózou /25/, polyamidem nebo nylo-
nem /30/, polyesterem /35/, elasto-
multiesterem /46/, elastolefinem /47/
a melaminem /48/.“.

17. V příloze č. 2 v metodě č. 8 bodě 8.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou vlny, bavlny,
měďnatých vláken, modalu, polyesteru, elastomulti-
esteru a melaminu, pro které hodnota d je 1,01.“.

18. V příloze č. 2 v metodě č. 9 bodě 9.1 písme-
no ab) zní:

„ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/,
hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďna-
tými vlákny /21/, modalem /22/, vis-
kózou /25/, akrylem /26/, polyami-
dem nebo nylonem /30/, polyeste-
rem /35/, skleněnými vlákny /44/,
elastomultiesterem /46/ a melaminem
/48/.“.

19. V příloze č. 2 v metodě č. 9 bodě 9.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu,
pro který hodnota d je 1,01.“.

20. V příloze č. 2 v metodě č. 10 bodě 10.1 pís-
meno b) zní:

„b) stanovenými chlorovlákny /27/, zejména
polyvinylchloridovými vlákny, též doda-
tečně chlorovanými, elastolefinem /47/
a melaminem /48/.“.

21. V příloze č. 2 v metodě č. 11 bodě 11.1 pís-
meno b) zní:

„b) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, elastol-
efinem /47/ a melaminem /48/.“.

22. V příloze č. 2 v metodě č. 11 bodě 11.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 0,985 pro vlnu, 1,00 pro
elastolefin a 1,01 pro melamin.“.

23. V příloze č. 2 metodě č. 13 bodě 13.1 písme-
no a) zní:

„a) polypropylenových vláken /37/ s“.

24. V příloze č. 2 metodě č. 13 bodě 13.1 písme-
no b) zní:

„b) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvá-
bím /4/, bavlnou /5/, acetátem /19/, měď-
natými vlákny /21/, modalem /22/, triace-
tátem /24/, viskózou /25/, akrylem /26/,
polyamidem nebo nylonem /30/, polyeste-
rem /35/, skleněnými vlákny /44/, elasto-
multiesterem /46/ a melaminem /48/.“.

25. V příloze č. 2 v metodě č. 13 bodě 13.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu,
pro který hodnota d je 1,01.“.

26. V příloze č. 2 v metodě č. 14 bodě 14.1 pís-
meno a) zní:

„a) Tato metoda je použitelná, po odstranění
nevlákenných látek, pro dvoukompo-
nentní směsi:

aa) bavlny /5/, acetátu /19/, měďnatých
vláken /21/, modalu /22/, triacetátu
/24/, viskózy /25/, stanovených akry-
lových vláken /26/, stanovených
modakrylových vláken /29/, poly-
amidu nebo nylonu /30/, polyesteru
/35/ a elastomultiesteru /46/ s

ab) chlorovlákny /27/ založenými na ho-
mopolymerech vinylchloridu, též do-
datečně chlorovanými, elastolefinem
/47/ a melaminem /48/.“.

Poznámka: Uvedená modakrylová vlákna jsou
ta, která dávají čirý roztok po ponoření do
koncentrované kyseliny sírové (hustota při
teplotě 20 8C: 1,84).“.

27. V příloze č. 2 metodě č. 14 bod 14.2 zní:

„14.2 Podstata zkoušky
Vzorek se vysuší a zváží. Ostatní složky, mimo
chlorovláken, elastolefinu nebo melaminu, tj.
vlákna dle 14.1 ab), se uvolní ze směsi rozpouš-
těním koncentrovanou kyselinou sírovou (hus-
tota při teplotě 20 8C: 1,84). Zbytek po rozpuš-
tění, pozůstávající z chlorovláken, elastolefinu
nebo melaminu, se shromáždí, promyje, usuší
a zváží. Ze zjištěné hmotnosti, v případě potřeby
opravené, se vypočte procentuální obsah neroz-
puštěné složky ve výchozí suché směsi. Procento
druhé složky se vypočte z rozdílu hmotnosti.“.

28. V příloze č. 2 v metodě č. 14 bodě 14.5 věta
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druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu,
pro který hodnota d je 1,01.“.

29. V příloze č. 2 metodě č. 15 bodě 15.1 písme-
no a) zní:

„a) Tato metoda je použitelná, po odstranění
nevlákenných látek, pro dvoukompo-
nentní směsi:

aa) acetátových vláken /19/, triacetáto-
vých vláken /24/, chlorovláken /27/,
stanovených modakrylových vláken
/29/, stanovených elastanových vláken
/43/ s

ab) vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/,
hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďna-
tými vlákny /21/, modalem /22/, vis-
kózou /25/, polyamidem nebo nylo-
nem /30/, akrylem /26/, skleněnými
vlákny /44/ a melaminem /48/.“.

30. V příloze č. 2 v metodě č. 15 bodě 15.5 věta
druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou hedvábí
a melaminu, pro které hodnota d je 1,01, a akrylových
vláken, pro které hodnota d je 0,98.“.

31. V příloze č. 2 se doplňuje bod 16., který zní:

„16. Metoda č. 16 Melamin a další stanovená vlákna
(metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

16.1 Oblast použití

a) Tato metoda je použitelná, po odstranění
nevlákenných látek, pro dvoukomponentní
směsi:

aa) melaminu /48/ s

ab) bavlnou /5/ a aramidem /31/.

16.2 Podstata zkoušky
Vzorek se vysuší a zváží. Melaminová vlákna se
uvolní ze směsi rozpouštěním v horké kyselině
mravenčí 90 % /hmot./. Zbytek po rozpuštění
se shromáždí, promyje, usuší a zváží. Ze zjištěné
hmotnosti, v případě potřeby opravené, se vy-
počte procentuální obsah nerozpuštěné složky
ve výchozí suché směsi. Procento druhé složky
se vypočte z rozdílu hmotnosti.

Poznámka: Je nutné přesně dodržovat doporučo-
vaný rozsah teplot, jelikož rozpustnost melaminu
je značně závislá na teplotě.

16.3 Zkušební zařízení, pomůcky a chemikálie2)

a) Zkušební pomůcky

aa) skleněná uzavíratelná kuželová baňka o ob-
jemu nejméně 200 ml,

ab) třepací vodní lázeň nebo jiné zařízení
umožňující protřepávání a udržení baňky
při teplotě (90 ± 2) 8C.

b) Chemikálie

ba) kyselina mravenčí (90 % /hmot./, hustota
při teplotě 20 8C: 1,204). 890 ml kyseliny
mravenčí 98 – 100 % /hmot./ (hustota při
teplotě 20 8C: 1,220) se zředí destilovanou
vodou na výsledný objem 1 litru. Horká
kyselina mravenčí je velmi žíravá a je třeba
s ní manipulovat opatrně,

bb) zředěný roztok čpavku: 80 ml koncentro-
vaného čpavku (hustota při teplotě 20 8C:
0,880) se zředí destilovanou vodou na vý-
sledný objem 1 litru.

16.4 Postup zkoušky

a) Při zkoušce je nutné dodržovat obecné in-
strukce3).

b) Ke vzorku obsaženému v baňce [dle 16.3 aa)]
se přidá 100 ml kyseliny mravenčí na 1 g
vzorku. Baňka se zazátkuje a protřepe, aby se
vzorek smočil. Baňka se ponechá v třepací
vodní lázni při teplotě (90 ± 2) 8C po dobu
jedné hodiny a důkladně se protřepává. Poté
se nechá vychladnout na pokojovou teplotu.

c) Obsah baňky se přefiltruje odváženým filtrač-
ním kelímkem. Do baňky obsahující zbytek se
přidá 50 ml kyseliny mravenčí, ručně se pro-
třepe a obsah baňky se opět filtruje filtračním
kelímkem. Zbytková vlákna se přenesou do ke-
límku vymytím baňky malým množstvím ky-
seliny mravenčí. Filtrace se urychlí připojením
vakua a zbytek se promyje kyselinou mravenčí,
horkou vodou, zředěným roztokem čpavku
a nakonec studenou vodou, přičemž se po kaž-
dém přidání kelímek vyprázdní odsáváním.
Neodsává se, dokud každá promývací kapalina
samovolně neodteče. Po odsátí poslední pro-
mývací kapaliny se kelímek usuší, ochladí
a zváží.

Poznámka: Teplota má velmi výrazný vliv na roz-
pustnost melaminu a měla by být pečlivě kontro-
lována.

16.5 Výpočet a vyjádření výsledků
Výsledky se vypočtou podle bodu 8.6 přílohy č. 1
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k této vyhlášce. Hodnota d pro bavlnu a aramid
je 1,02.

16.6 Shodnost
U homogenní směsi textilních materiálů je povo-
lený kritický rozdíl mezi výsledky dosaženými
touto metodou max. 4 při pravděpodobnosti
95 %.“.

32. Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září
2010.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2010

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou

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

§ 1

(1) Dne 1. září 2010 se k 700. výročí sňatku Jana
Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu
Lucemburků na český trůn vydává pamětní stříbrná
dvousetkoruna (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a ma-
tovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra
a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny
v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka
v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je
přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra
odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁ-
RODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je uprostřed mincov-
ního pole český lev ve stylizované středověké podobě

na pozadí gotického dekoru tvořeného hvězdami a teč-
kami. Po celém obvodu dvousetkoruny je stylizova-
ným gotickým písmem vypsán název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince
se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Název státu
je mezi slovy a na okrajích ohraničen kříži, mezi nomi-
nální hodnotou mince a zkratkou peněžní jednotky je
umístěna čtyřcípá hvězda. Značka České mincovny
tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna
v rámci gotického dekoru nad označením nominální
hodnoty mince.

(2) Na rubu dvousetkoruny je stylizovaná podoba
Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny při uza-
vření sňatku na pozadí gotického dekoru v podobě
hvězd a teček. Po celém obvodu mince je opis „SŇA-
TEK JANA LUCEMBURSKÉHO S ELIŠKOU
PŘEMYSLOVNOU“ a letopočty „1310 – 2010“. Jed-
notlivá slova opisu jsou oddělena kříži a čtyřcípými
hvězdami. Značka autora dvousetkoruny, MgA. Jakuba
Vlčka, je zakomponovaná do gotického dekoru vlevo
od postavy Jana Lucemburského.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 238/2010 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského
s Eliškou Přemyslovnou

(lícní a rubová strana)
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239

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 20. července 2010

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 8. ledna 2011 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Libhošť Nový Jičín Moravskoslezský

Ministr:

Mgr. John v. r.

Sbírka zákonů č. 239 / 2010Strana 3262 Částka 82



Sbírka zákonů 2010Částka 82 Strana 3263



Sbírka zákonů 2010

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: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, 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 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 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, 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; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Deniso-
va č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 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 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.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 Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 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: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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 3264 Částka 82

8591449 082013

10

ISSN 1211-1244


