Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 101

Rozeslána dne 13. září 2017

Cena Kč 32,–

O B S A H:
286. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
287. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách
do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění
nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
288. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
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286
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I

ňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
Skupina prací

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení
vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015
Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a nařízení vlády
č. 337/2016 Sb., se mění takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. V § 2 se číslo „66“ nahrazuje číslem „73,20“
a číslo „11 000“ se nahrazuje číslem „12 200“.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
73,20
80,80
89,20
98,50
108,80
120,10
132,60
146,40

v Kč za měsíc
12 200
13 500
14 900
16 400
18 100
20 000
22 100
24 400.“.

Čl. II
Účinnost

2. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstup-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb.,
kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny
hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění
nebo rozmnožení přenosovou technikou,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle
§ 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/
/2000 Sb.:
Čl. I

určují zastupitelské úřady, kterým budou při
volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky
dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.
a vyhlášky č. 324/2013 Sb., zní:

Příloha č. 2 vyhlášky č. 118/2006 Sb., kterou se

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
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Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.
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288
VYHLÁŠKA
ze dne 22. srpna 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

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 4. října 2017 se ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar vydává
pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,3 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 NÁRODNÍ BANKA *
Ag 0.925 * 13 g *“.

§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna
část tiskařského lisu. Mezi dvěma tiskařskými válci je
umístěn ve třech řádcích název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty
mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“.
V horní polovině mincovního pole je na listu papíru
vyobrazen český lev. Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při spodním
okraji mince.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v horní
části mince umístěno logo sdružení „Hollar“, pod
kterým je zobrazen válec tiskařského lisu. Ve spodní
polovině mince je v šesti řádcích text „SDRUŽENÍ
ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR“
a letopočty „1917-2017“. Při spodním okraji dvousetkoruny se nacházejí iniciály autora mince
MgA. Martina Daška, které jsou tvořeny spojenými
písmeny „M“ a „D“.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. října
2017.

Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 288/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení
Sdružení českých umělců grafiků Hollar
(lícní a rubová strana)

Částka 101
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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 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 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, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; 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.

