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285

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb.,
o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání,

ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2
písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povo-
lání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifi-
kačních předpokladů pro služební zařazení vojáků
z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „se stanove-
nou hodností desátník a četař“ zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písme-
na c) až f).

3. V § 1 odst. 3 se slova „písm. e) a f)“ nahra-
zují slovy „písm. d) a e)“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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286

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb.,
o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů,

vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních
a speciálních prostředků Vojenské policie

Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona
č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně někte-
rých zákonů (zákon o Vojenské policii):

Čl. I

Vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu
zevního označení Vojenské policie a vojenských
policistů, vzoru služebního průkazu a barevného
provedení a označení dopravních a speciálních pro-
středků Vojenské policie, se mění takto:

1. Na konci textu nadpisu § 2 se doplňují slova
„nebo civilního oděvu při výkonu služby“.

2. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) rukávový znak černé barvy ve tvaru obdélníku,
na kterém jsou centrálně v celé ploše znaku
umístěna stříbřitá písmena „VP“; vzor rukávo-
vého znaku je uveden v příloze č. 4 k této vy-
hlášce a“.

3. V § 2 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) v operačním nasazení mimo území České repu-
bliky jsou na rukávovém znaku černé barvy ve
tvaru obdélníku centrálně v celé ploše znaku
umístěna stříbřitá písmena „MP“; vzor rukávo-
vého znaku při působení Vojenské policie v ope-
račním nasazení mimo území České republiky
je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, nebo“.

4. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Při výkonu služby v civilním oděvu se k ze-
vnímu označení vojenského policisty použije černá
rukávová páska, na které jsou v ose pásky umístěna
slova „VOJENSKÁ POLICIE“ ve žlutém prove-
dení; vzor rukávové pásky je uveden v příloze č. 13
k této vyhlášce. Rukávová páska se umísťuje na le-
vém nadloktí vojenského policisty.“.

6. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 2a

Další výstrojní součástky

(1) Ke služebnímu stejnokroji nebo služebnímu
stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku podle
§ 2 odst. 1 až 3 se mohou používat další výstrojní
součástky, kterými jsou zejména

a) taktická vesta,

b) reflexní vesta,

c) oděv s vysokou viditelností vyhovující poža-
davkům stanoveným českou technickou nor-
mou ČSN EN ISO 20471 ze dne 1. října 2013
„Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební me-
tody a požadavky“, nebo

d) ochranný prostředek.

(2) Další výstrojní součástky musí být opatřeny
hodnostním označením, identifikačním číslem a na
černém podkladě umístěnými

a) žlutými nebo stříbřitými písmeny „VP“ nebo
„MP“, nebo

b) žlutým nebo stříbřitým nápisem „VOJENSKÁ
POLICIE“ nebo „MILITARY POLICE“.

(3) Reflexní vesta nebo oděv s vysokou viditel-
ností jsou žlutozelené barvy se stříbřitými reflexními
pruhy a žlutým nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“
na černém podkladu. Reflexní vesta nebo oděv s vy-
sokou viditelností musí být opatřeny identifikačními
znaky podle odstavce 2. Pokud se vojenští policisté
podílejí na plnění úkolů vojenské policie NATO,
užívají reflexní vesty oranžové barvy se stříbřitými
reflexními pruhy a stříbřitým nápisem „MILITARY
POLICE“ na černém podkladu. Vzor reflexní vesty
je uveden v příloze č. 8 a vzor oděvu s vysokou
viditelností je uveden v příloze č. 8a k této vyhlášce.

§ 2b

Označování nátělníku jako součásti služebního
stejnokroje v černé barvě

Pokud je součástí služebního stejnokroje vojen-
ského policisty nátělník s dlouhými nebo krátkými
rukávy v černé barvě, musí být opatřen identifikač-
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ními znaky podle § 2a odst. 2. Hodnostní označení
a identifikační číslo se v takovém případě viditelně
umístí na pravé straně hrudi vojenského policisty.“.

7. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) Vzor znaku Vojenské policie je uveden
v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.

8. V § 4 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Barevné provedení a označení vozidel
Vojenské policie je vyobrazeno v příloze č. 11 k této
vyhlášce. Barevné provedení a označení vozidel

Vojenské policie může mít reflexní podobu nebo
může být doplněno o reflexní prvky.

(7) Při působení Vojenské policie mimo území
České republiky mohou být vozidla Vojenské poli-
cie podle místních požadavků označena nápisem v ci-
zím jazyce.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

9. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „7“.

10. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

11. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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12. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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13. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8a,
která zní:

„Příloha č. 8a k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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14. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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15. Příloha č. 11 zní:
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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16. Za přílohu č. 12 se doplňuje příloha č. 13,
která zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Do 31. prosince 2018 lze k vnějšímu ozna-
čení vojenského policisty užívat rukávový návlek,
jehož vzor je vyobrazen v přílohách č. 4 a 6 k vy-
hlášce č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Barevné provedení a označení dopravních
prostředků Vojenské policie, které umožňuje užívat

vyhláška č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince
2018, lze užívat do 31. prosince 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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287

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2016

o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí
vojákům v záloze ve službě

Ministerstvo obrany stanoví podle § 22 zákona
č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze:

§ 1

Poskytování bezplatného stravování

(1) Bezplatné stravování vojáka v záloze ve
službě (dále jen „voják“) se zajišťuje formou výdeje
teplé stravy a výdeje materiálních prostředků, není-li
dále stanoveno jinak.

(2) Teplá strava se vojákovi poskytuje formou
snídaně, oběda a večeře.

(3) Materiálními prostředky podle odstavce 1
se rozumí jídelní nádobí třídílné, jídelní příbor
s obalem a otvírač konzerv, které se vojákovi vydá-
vají při prvním nástupu vojenské činné služby po
zařazení do aktivní zálohy nebo při prvním povolání
na dobrovolné anebo povinné vojenské cvičení.

§ 2

Poskytování náhrady v penězích namísto
výdeje teplé stravy

(1) Poskytuje-li se vojákovi namísto výdeje
teplé stravy náhrada v penězích, poskytuje se ve výši
finanční hodnoty druhů a množství potravin nevy-
dané teplé stravy, které odpovídají stravní dávce sta-
novené touto vyhláškou.

(2) Je-li namísto výdeje teplé stravy poskyto-
vána vojákovi náhrada v penězích, zvyšuje se tato
náhrada o příplatek, pokud se voják účastní

a) vojenského zaměstnání, které organizuje vojen-
ský útvar nebo vojenské zařízení (dále jen „sou-
část ozbrojených sil“), a voják se nemá možnost
stravovat u vojenského útvaru, nebo

b) vojenského zaměstnání u součásti ozbrojených
sil, u které se teplá strava nepřipravuje, v pří-
padě, že není zabezpečena dovozem nebo
smluvně.

(3) Výše příplatku podle odstavce 2 se u jednot-

livých forem poskytování teplé stravy rovná po-
měrné výši nejnižší výše stravného stanoveného
právním předpisem, který upravuje výši náborové-
ho příspěvku, výši kvalifikačního příspěvku, výši
a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad
při povolání do služebního poměru a při přeložení
poskytovaných vojákům1), a to v případě

a) snídaně o 20 %,

b) oběda o 40 % a

c) večeře o 40 %.

(5) Náhrada v penězích za neposkytnuté pří-
davky potravin vojákovi nenáleží.

§ 3

Poskytování jiných potravin namísto
výdeje teplé stravy

Poskytují-li se vojákovi namísto výdeje teplé
stravy jiné potraviny, poskytují se v množství a dru-
hově tak, aby poskytnuté potraviny odpovídaly
stravní dávce nevydané teplé stravy stanovené touto
vyhláškou.

Stravní dávky a přídavky potravin

§ 4

Teplá strava nebo jiné potraviny poskytované
vojákovi podle § 3 musí odpovídat stravním dávkám
a přídavkům potravin, jejich energetickým normám
a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1
k této vyhlášce a průměrné skladbě spotřeby potra-
vin stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Stravními dávkami jsou

a) základní stravní dávka a

b) stravní dávka pro výsadkáře.

(2) Stravní dávka pro výsadkáře se poskytuje
vojákovi, který je výkonným výsadkářem, po dobu
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jeho nepřetržitého praktického výsadkářského vý-
cviku a vojákovi, který se na území České republiky
připravuje k výkonu služby v operačním nasazení
nebo plní služební úkoly v operačním nasazení.

§ 6

(1) K jednotlivým stravním dávkám se podle
náročnosti vykonávaného vojenského zaměstnání
a za podmínek stanovených touto vyhláškou posky-
tují tyto přídavky potravin:

a) přídavek potravin A – zdravotní,

b) přídavek potravin B – základní,

c) přídavek potravin C – zvláštní, nebo

d) přídavek potravin D – pro všechny vojáky.

(2) Přídavky potravin se poskytují jen při sou-
časném vydávání teplé stravy nebo poskytování po-
travin podle § 3, a to ve dni výkonu vojenské činné
služby, ve kterém vojákovi vznikne nárok na vydání
nejméně 2 denních jídel, a to k prvnímu z nich.

(3) Přídavek potravin A se vojákovi poskytuje
za podmínek stanovených v § 7 odst. 1 vždy, bez
ohledu na počet vydávaných jídel v daném dni vý-
konu vojenské činné služby.

(4) Vykonává-li voják, kterému se poskytuje
stravní dávka pro výsadkáře, vojenské zaměstnání,
při němž se poskytují přídavky potravin podle od-
stavce 1 písm. b) nebo c), lze mu v případě, že je to
pro něho výhodnější, místo stravní dávky pro vý-
sadkáře poskytnout základní stravní dávku a přísluš-
ný přídavek potravin.

§ 7

(1) Přídavek potravin A se poskytuje vojákovi,
pokud

a) je hospitalizován v polní nemocnici, vojenské
nemocnici nebo Ústřední vojenské nemocnici
– Vojenské fakultní nemocnici pro nemoc nebo
úraz, v jehož důsledku je neschopen ke službě,
nebo

b) Vojenský zdravotní ústav rozhodne, že v sou-
části ozbrojených sil, v níž je voják zařazen,
byly překročeny hygienické limity v oblasti epi-
demiologie, hygieny komunální, hygieny vý-
živy, hygieny práce nebo ochrany před neioni-
zujícím zářením v míře ohrožující veřejné
zdraví.

(2) K základní stravní dávce se poskytuje pří-
davek potravin D společně s přídavkem potravin B,
nebo C.

(3) Přídavek potravin B se poskytuje vojákovi
při

a) vojenském zaměstnání v místě stálé dislokace
součásti ozbrojených sil, které trvá alespoň
24 hodin, s výjimkou výkonu dozorčí služby,
nebo

b) výkonu strážní služby.

(4) Přídavek potravin C se poskytuje vojákovi
při

a) vojenském zaměstnání mimo místo stálé dislo-
kace součásti ozbrojených sil, které trvá alespoň
24 hodin, připravuje-li se nebo vydává-li se
teplá strava mimo místo stálé dislokace součásti
ozbrojených sil,

b) jeho povolání k zabezpečení záchranných prací,
odstraňování důsledků živelních pohrom nebo
jiných závažných situací ohrožujících životy,
zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové
hodnoty, anebo v případě služby u součásti
ozbrojených sil, která byla pohromou posti-
žena, nebo

c) přepravě nebo praktickém výcviku v jízdě, po-
kud trvají alespoň 3 hodiny a jsou uskutečněny
v době od 22 hodin do 6 hodin, jedná-li se o ři-
diče vojenské techniky.

(5) Přídavek potravin D se poskytuje vojákovi
při plnění úkolů podle odstavce 3 písm. a) a od-
stavce 4 písm. a) a b) a dále ke stravní dávce pro
výsadkáře.

Finanční, energetická a výživová
hodnota potravin

§ 8

(1) Finanční hodnota stravních dávek a pří-
davků potravin se stanoví tak, že průměrná skladba
spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na
osobu a den podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se
vynásobí jejich průměrnými obchodními cenami za
kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí
průměrná cena jednotlivých druhů potravin nakou-
pených pro zajištění bezplatného stravování za po-
slední 3 kalendářní měsíce po sobě jdoucí a předchá-
zející měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena
určována.

(2) Finanční hodnota stravních dávek a pří-
davků potravin se upravuje v závislosti na vývoji ob-
chodních cen potravin. Služební orgán provede
úpravu aktuálně užívané finanční hodnoty stravních
dávek, pokud se průměrné obchodní ceny všech
druhů nakupovaných potravin za období posledních
3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích a předcháze-
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jících měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena
určována, odchyluje v obou směrech o více než 5 %
oproti obchodním cenám období, ve kterém byla
úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravní dávky pro vojáka
vykonávajícího službu v operačním nasazení v zahra-
ničí se stanoví v závislosti na vývoji obchodních cen
potravin v prostoru nasazení.

§ 9

(1) Finanční hodnotu stravních dávek a pří-
davků potravin u součásti ozbrojených sil s počtem
stravovaných do 50 osob lze zvýšit o 10 % oproti
finanční hodnotě stanovené podle § 8 odst. 1 v závis-
losti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny
v maloobchodu.

(2) Finanční hodnotu stravních dávek a pří-
davků potravin u součásti ozbrojených sil lze zvýšit
o 20 %, pokud

a) zabezpečuje záchranné práce,

b) zabezpečuje odstraňování důsledků živelních
pohrom nebo jiných závažných situací ohrožu-
jících životy, zdraví, životní prostředí nebo
značné majetkové hodnoty, nebo

c) byla postižena živelní pohromou nebo jinou zá-
važnou situací.

(3) Měsíční průměr čerpání energetické a výži-
vové hodnoty stravních dávek, přídavků potravin
a jejich finanční hodnoty v jednotlivých dnech, ve
kterých je bezplatné stravování vojákovi poskyto-
váno, musí odpovídat uvedeným hodnotám stano-
veným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky po-
travin touto vyhláškou, s odchylkou nejvýše 5 %
v obou směrech od stanovené hodnoty. Roční prů-
měr čerpání těchto hodnot nesmí překročit odchyl-
ku 10 % nad stanovenou hodnotu nebo 3 % pod
stanovenou hodnotu.

§ 10

Způsob poskytování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti jsou vojákovi poskyto-
vány výpůjčkou vojenské výstroje a bezplatnými
službami.

(2) Bezplatnými službami se rozumí praní
a chemické čištění, úpravy, opravy a údržba vojenské
výstroje.

(3) Vojenská výstroj se vojákovi poskytne
podle jeho zařazení na služební místo.

§ 11

Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li voják, vydá se vypraviteli jeho pohřbu
k pohřbení vojáka vojenský stejnokroj bez bot
a jedna souprava prádla.

§ 12

Ortopedická obuv a nadměrné velikosti
vojenské výstroje

(1) Pokud je vojákovi předepsáno poskytovate-
lem zdravotních služeb, kterému Ministerstvo ob-
rany udělilo oprávnění k poskytování zdravotních
služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených,
nošení ortopedické obuvi, je mu tato obuv poskyt-
nuta na základě poukazu vystaveného pro tento účel
tímto poskytovatelem zdravotních služeb namísto
obuvi, která by mu jinak náležela pro splnění povin-
nosti nosit vojenský stejnokroj.

(2) Vojákovi, jemuž bylo povoleno nosit vlastní
ortopedickou obuv, se ortopedická ani jiná obuv ne-
poskytuje.

§ 13

Obměna vojenské výstroje

Vojenská výstroj a poskytnutá ortopedická
obuv, s výjimkou ortopedické obuvi podle § 12
odst. 2, je vojákovi obměňována v závislosti na době
jejich životnosti a s přihlédnutím k jejich stavu, který
musí odpovídat zachování účelu jejich poskytnutí.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 25. srpna 2016

o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve
znění pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve
Sbírce zákonů překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy
ve formátu ID1 a ID2), Srbská republika.

Toto sdělení nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2015 Sb., ze dne 24. března 2015.

Ministr:

PhDr. Zaorálek v. r.
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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 s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. 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 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: 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., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, 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; 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.
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