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128

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení
§ 47 odst. 2 a § 48 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu urče-

ných technických zařízení a jejich konkretizace
(Řád určených technických zařízení), ve znění vy-
hlášky č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000
Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 6 písm. e) se za slovo „lyžařské“
vkládají slova „a vodní“.

2. V § 2 úvodní části ustanovení se za slo-
vo „lyžařských“ vkládají slova „a vodních“.

3. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slovo „lyžař-
ských“ vkládají slova „a vodních“.

4. V příloze č. 1 položce Dopravní zařízení
bod 6 zní:

„6. Lyžařské a vodní vleky provozní revize 1 rok“.

5. V příloze č. 3 položce Dopravní zařízení
bod 6 zní:

„6. Lyžařské a vodní vleky prohlídka a zkouška 5 roků“.

6. V příloze č. 4 bod 5 zní:

„5. Za „osobu znalou s vyšší kvalifikací“ se po-
važuje osoba, která splňuje kvalifikaci osoby znalé
a má odbornou praxi v délce

a) nejméně dva roky, má-li vysokoškolské vzdě-
lání, vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední
odborné vzdělání, nebo

b) nejméně tři roky, má-li střední odborné vzdě-
lání,

z toho nejméně jeden rok na elektrických zařízeních
příslušného druhu a napětí a její znalosti byly ově-

řeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektric-
kého zařízení. Komise, před kterou se skládá tato
zkouška, má 3 členy, přičemž alespoň jeden člen ko-
mise má kvalifikaci ve stupni osoba znalá s vyšší kva-
lifikací pro řízení činnosti nebo provozu elektric-
kého zařízení příslušného druhu a napětí.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2017.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
a 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zá-
kona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení
§ 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3:

Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád
pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při pro-
vozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky
č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky
č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb. a vyhlášky
č. 33/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „lanové“
vkládá slovo „ , místní“.

2. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slovo
„lanové“ vkládá slovo „ , místní“.

3. V § 8 odst. 4 se slova „3 měsíce“ nahrazují
slovy „1 rok“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Posudky o dopravně psychologickém vyšetření
vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky se řídí
právní úpravou účinnou v době vydání posudku.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob
provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky

Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zá-
kona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení
§ 45 odst. 3, § 46c odst. 3, § 46e odst. 5, § 46j odst. 5
a § 48 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti
osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících
revize, prohlídky a zkoušky určených technických
zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní
a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy
a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášky č. 160/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Zkoušku je nutné složit nejpozději do
1 roku od absolvování školení k získání příslušných
znalostí, dovedností a postupů. Pokud žadatel ne-
složí zkoušku v této lhůtě ani na třetí pokus, musí
opětovně absolvovat školení k získání příslušných
znalostí, dovedností a postupů.“.

2. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Alespoň 1 člen komise musí být držitelem licence
strojvedoucího.“.

3. V § 6 písm. b) se za slovo „speciální“ vkládá
slovo „ , místní“.

4. V § 7 písm. a) se za slovo „lanové“ vkládají
slova „ , dráze místní“.

5. V § 8 odst. 1 se na začátek písmene a) vklá-
dají slova „dráze místní a“.

6. V § 10 odst. 1 písm. b) se vkládá nový bod 1,
který zní:

„1. dráha místní (MI),“.

Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.

7. V § 16 odst. 2 se slovo „výcvik“ nahrazuje
slovy „odbornou praxi“.

8. V § 16 odst. 3 se slovo „školení“ ve větě třetí
nahrazuje slovy „odbornou praxi“ a ve větě čtvrté se
nahrazuje slovy „odborné praxe“.

9. V nadpisu přílohy č. 4 se za slova „vozidla
na“ vkládají slova „dráze místní a“.

10. V příloze č. 4 bod 1.3. zní:

„1.3. Obsah a používání provozního řádu dráhy
místní a vlečky“.

11. V příloze č. 4 bod 1.6. zní:

„1.6. Podmínky pro provozování dráhy místní
a vlečky – dopravny a stanoviště, obsluha
výhybek a zabezpečovacích zařízení, ná-
věstní soustava, návěstní barvy, návěsti, vi-
ditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost“.

12. V příloze č. 4 bod 1.7. zní:

„1.7. Podmínky provozování drážní dopravy na
dráze místní a vlečce – řízení drážního vo-
zidla, sestavení a brzdění vlaku, označe-
ní vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rá-
diové spojení“.

13. V příloze č. 4 bod 2.1. zní:

„2.1. Základní pojmy“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2017.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2017

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

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) Dnem 24. května 2017 se k 75. výročí ope-
race Anthropoid vydává pamětní stříbrná mince po
200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním pro-
vedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, je-
jí průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvouset-
koruny v běžném i zvláštním provedení je přípust-
ná 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 vroubkova-
ná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provede-
ní je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je zobrazena
zadní část bombou poškozeného Heydrichova auto-
mobilu. Při spodním okraji dvousetkoruny je název
státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominál-
ní hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“ se nachází vlevo od kola automobi-
lu. Značka České mincovny tvořená kompozicí pís-
men „Č“ a „M“ je umístěna pod názvem státu.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je vyobra-
zeno okno s rozstřílenou zdí krypty Pravoslavného
chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze. V dolní části okna a na zdi pod oknem jsou
zachyceny vodovodní hadice. Pod zdí je umístěn text
„OPERACE ANTHROPOID“ a v druhém řádku
letopočty „1942 – 2017“. Při spodním okraji dvou-
setkoruny se nacházejí iniciály autorky mince Ireny
Hradecké, DiS., které jsou tvořeny spojenými pís-
meny „I“ a „H“.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. květ-
na 2017.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 131/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. dubna 2017

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015
Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2016 ve výši 27 589 Kč činí
pro období od 1. května 2017 do 30. dubna 2018 průměrná hrubá roční mzda v České republice 331 068 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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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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