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jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
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101
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády
č. 391/2016 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro
účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro
etalony odrazivosti.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/
/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových
pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/
/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle
pro optické účely.“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely
přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

mění příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách
vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.“.
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění
směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.“.
4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“
zrušuje.
5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) píšťalové varhany.“.
6. V § 3 písm. i) se za slova „zdrojem energie“
vkládají slova „nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje“.
7. V § 4 odst. 4 větě první se za slovy „in vitro5)
uvedené na trh od 22. července 2016“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2
písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019“.
8. V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo „a“
nahrazuje čárkou.
9. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.“.
10. V § 4 odstavec 6 zní:
„(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je
o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané
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a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních
uvedených na trh před 1. červencem 2016,
b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh
před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,
c) z diagnostických zdravotnických prostředků
in vitro uvedených na trh před 22. červencem
2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,
d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem
2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a
e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou
použité v elektrozařízeních uvedených na trh
před 22. červencem 2029.“.
11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.
12. Nadpis přílohy č. 2 zní:
„Seznam použití některých nebezpečných látek,
které lze používat za stanovených podmínek“.
13. V příloze č. 2 položka 9 b) zní:
„

9 b)

Olovo v olověných ložiskových pánvích a
pouzdrech v kompresorech obsahujících
chladící látku v systémech vytápění, ventilace,
klimatizace a chlazení

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2
odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2
odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2
písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2
odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2
písm. g) a h)
“.
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14. V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá
nová položka 9 b)-I, která zní:
„

9 b)-I

Olovo v olověných ložiskových pánvích a
pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo
nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)

Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019

“.
15. V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:
„

13 a)

13 b)

Olovo ve skle pro optické účely

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle
§ 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2
odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2
písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2
odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro všechna ostatní
elektrozařízení včetně podkategorií

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle
používaném pro etalony odrazivosti

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2
odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2
odst. 2 písm. g),
b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2
písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2
odst. 2 písm. j),
c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2
písm. g) a h)
“.

16. V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají
nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:
„
13 b)-I

Olovo ve filtračním skle barveném ionty

13 b)-II

Kadmium v koloidně barvených filtračních
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2
sklech, kromě použití, která spadají do boodst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do
dů 39 a 39 a) této přílohy
21. července 2021

13 b)-III

Kadmium a olovo v glazurách používaných
pro etalony odrazivosti
“.
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17. V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:
„

39 a)

Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové
délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy
obrazovky)

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle
§ 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října
2019

“.

Účinnost

a) bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem
21. listopadu 2018, a

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I

b) bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem
12. června 2019.

Čl. II

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.
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102
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018
o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 236/1995
Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona
č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb.,
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona
č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

pro účely stanovení platové základny podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona tak, aby tento pojem plynule
obsahově navazoval na obdobný pojem vymezený
způsobem stanoveným metodikou pro účely mezinárodního srovnání v rámci Evropské unie používaný Českým statistickým úřadem do roku 2016.
§2
Nepodnikatelskou sférou pro účely zjišťování
a zveřejňování průměrné nominální měsíční mzdy
se od referenčního roku 2017 rozumí okruh zpravodajských jednotek majících některou z právních forem uvedených v příloze k tomuto nařízení.
§3
Český statistický úřad zveřejní údaj o dosažené
průměrné nominální měsíční mzdě v nepodnikatelské
sféře pro účely ustanovení § 3 odst. 3 zákona za minulý kalendářní rok způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 30. září kalendářního roku.
§4
Účinnost

§1
Toto nařízení vymezuje nepodnikatelskou sféru

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Ing. Němcová, MBA, v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 102/2018 Sb.

Právní formy zpravodajských jednotek

1. Nadace.
2. Nadační fond.
3. Obecně prospěšná společnost.
4. Ústav.
5. Organizační složka státu.
6. Příspěvková organizace.
7. Veřejná vysoká škola a státní vysoká škola.
8. Školská právnická osoba.
9. Veřejná výzkumná instituce.
10. Spolek.
11. Pobočný spolek.
12. Politická strana a politické hnutí.
13. Registrovaná církev a náboženská společnost, evidovaná církevní právnická osoba, svaz církví a náboženských společností.
14. Kraj, hlavní město Praha.
15. Obec a městská část hlavního města Prahy.
16. Dobrovolný svazek obcí.
17. Regionální rada regionu soudržnosti.
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103
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2018,
kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů,
jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 16 odst. 7 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby
volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich
používání a o druzích radiokomunikačních služeb,
pro které jsou vyžadovány, se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:
„q) rozhlasovou službou radiokomunikační služba,
jejíž vysílání je určeno k přímému příjmu širokou veřejností; tato služba může zahrnovat zvuková vysílání, televizní vysílání nebo jiné druhy
vysílání,
r) transportním datovým tokem datový tok sestávající z jednoho nebo více datových toků reprezentujících konkrétní poskytovanou službu,
s) identifikátorem sítě České republiky identifikační číslo společné pro všechny sítě pro šíření
zemského digitálního televizního vysílání
v rámci České republiky,
t) identifikátorem sítě identifikační číslo konkrétní
sítě pro šíření zemského digitálního televizního
vysílání,
u) identifikátorem transportního datového toku
identifikační číslo konkrétního transportního
datového toku v sítích pro šíření zemského digitálního televizního vysílání,
v) identifikátorem služby identifikační číslo konkrétní služby přenášené transportním datovým
tokem; pro zemské digitální rozhlasové vysílání
se za identifikátor služby považuje PI kód,

w) identifikátorem rozhlasového toku identifikační
číslo konkrétního transportního datového toku
v sítích pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání,
x) PI kódem kód umožňující rozlišit státy, oblasti
a identifikaci určitého rozhlasového programu
šířeného prostřednictvím rozhlasového analogového vysílání, jemuž je jednoznačně přidělen
podle technické normy určující specifikaci rádiového systému RDS (Radio Data System)
pro velmi krátké vlny s kmitočtovou modulací
VHF/FM (Very High Frequency/Frequency
modulation) rozhlasové vysílání v kmitočtovém
pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz.“.
2. Na konci § 1 se doplňuje věta, která zní:
„Označení identifikátorů podle písmen s) až v) používané v anglickém jazyce je upraveno v příloze č. 2
této vyhlášky.“.
3. V § 2 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , pokud podmínky všeobecného
oprávnění nestanoví jinak“.
4. V § 2 odst. 3 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) majáky pro radioamatérský orientační běh
ARDF (Amateur Radio Direction Finding).“.
5. § 3 a 4 včetně nadpisů znějí:
„§ 3
Identifikační čísla a kódy
(1) Identifikační čísla a kódy pro selektivní
volání se přidělují pro potřeby námořní pohyblivé,
letecké pohyblivé a pozemní pohyblivé radiokomunikační služby.
(2) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w)
a PI kód se přidělují pro potřeby rozhlasové služby.
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§4
Tvorba volacích značek
(1) Stejná volací značka nemůže být používána
nebo přidělena dvěma nebo více provozovatelům
stanic. Zákaz vícenásobného používání stejné volací
značky neplatí v případě klubových stanic amatérské
radiokomunikační služby.
(2) Volací značky se přidělují tak, aby nemohly
být zaměněny s tísňovými signály (SOS/MAYDAY), pilnostními signály (XXX/PANPAN), bezpečnostními signály (TTT/SÉCURITÉ) nebo s kódovými zkratkami Q-kódu.
(3) Při přidělování volací značky se přihlédne
k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky
uplatněnému při podání žádosti o individuální
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, je-li návrh žadatele v souladu s odstavci 1 a 2 a § 9 až 11.
(4) Při využívání rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění nesmí být používána
stejná volací značka různými provozovateli stanic.“.
6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
„§ 4a
Tvorba identifikačních čísel a kódů
(1) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w)
a PI kód se uvádí v hexadecimálním tvaru.
(2) Základní datový tok, reprezentující konkrétní poskytovanou službu, se strukturuje podle
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technické normy specifikující obecné kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace.
(3) Hodnota identifikátoru sítě České republiky je pro všechny sítě zemského digitálního televizního vysílání v České republice stanovena
0x20CB. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro
šíření zemského digitálního televizního vysílání do
datového toku služebních informací.
(4) Hodnota identifikátoru sítě se stanovuje
z rozsahu hodnot 0x3101 až 0x3200. Hodnota se
stanovuje podle konfigurace sítě, a to tak, že každá
konkrétní síť s jiným obsahem musí mít odlišnou
hodnotu tohoto identifikátoru.
(5) Hodnota identifikátoru transportního datového toku se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0101 až
0xEFFF. Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru
0xvvzz se stanovuje tak, že vv představuje pořadové
číslo operátora příslušné vysílací sítě a zz pořadové
číslo jím vytvářeného transportního datového toku.
(6) Hodnota identifikátoru služby se stanovuje
z rozsahu hodnot 0x0001 až 0x3FFF pro televizní
programy, 0x4001 až 0x7FFF pro rozhlasové programy šířené ve vysílacích sítích pro zemské digitální
televizní vysílání a 0x8001 až 0xEFFF pro ostatní
služby šířené v rámci této rozhlasové služby.
(7) Hodnota PI kódu se pro zemské digitální
rozhlasové vysílání stanovuje ve tvaru 0x2vzz, přičemž hodnota v odpovídá územnímu rozsahu vysílání takto:
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(8) Hodnota identifikátoru rozhlasového toku
se stanovuje v rozsahu hodnot 0x2000 až 0x2FFF.
Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0x2xyz
se stanovuje tak, že x představuje územní rozsah vysílání, y konkrétní transportní datový tok a z pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě.“.
7. V § 5 odst. 3 se za slovo „služby“ vkládají
slova „nebo uživatel rádiového kmitočtu na základě
všeobecného oprávnění, ve kterém je tato podmínka
identifikace volací značkou stanovena,“.
8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
„§ 7a
Používání identifikačních čísel a kódů
(1) Operátor vysílací sítě pro zemské digitální
rozhlasové a televizní vysílání je povinen šířit přidělené identifikátory a identifikátor služby.
(2) Stejná hodnota identifikátoru služby v zemském digitálním televizním vysílání nemůže být přidělena dvěma nebo více televizním či rozhlasovým
programům nebo ostatním službám. Po zaniknutí
televizního či rozhlasového programu nebo ostatní
služby zaniká i tento identifikátor. Tuto hodnotu
identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni
operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.
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v tom případě je tvořena geografickým názvem
polohy stanoviště a službou, která je k dispozici,
3

) Odstavec 2. 02 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.,
o radiokomunikačním provozu na vnitrozemských vodních cestách.“.

11. V § 9 odst. 3 písm. h) body 3 a 4 znějí:
„3. šest znaků, z nichž první dva jsou písmena OK a další čtyři číslice pro bezmotorová
letadla nebo motorové kluzáky,
4. šest znaků, z nichž první tři jsou písmena OKA a další tři číslice pro ultralehké
kluzáky, nebo“.
12. V § 9 odst. 3 písm. h) se doplňuje bod 5,
který zní:
„5. osm znaků, z nichž první dva jsou písmena OK, další dva znaky jsou volitelná písmena a další čtyři číslice pro registraci letadel evidovaných ve vojenském leteckém rejstříku České republiky,“.
13. V § 9 odst. 3 písm. j) bod 6 zní:

(3) Identifikátor služby, jehož využívání bylo
ukončeno, již znovu nelze využít.“.

„6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě
nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují pouze
pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí. Z ustanovení tohoto odstavce jsou vyjmuty volací značky začínající OL5 a dvě
nebo tři písmena,“.

9. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a volacích značek letadlových stanic“.

14. V § 9 odst. 3 písm. j) se za bod 6 vkládá
nový bod 7, který zní:

10. V § 9 odst. 3 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:
„c) pobřežní stanice: tři písmena, z nichž první dvě
jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice; volací značka pobřežní stanice může být
vytvořena také z názvu pobřežní stanice,
v tom případě je tvořena geografickým názvem
polohy stanoviště a účelem použití pobřežní
stanice, popřípadě názvem provozovatele pobřežní stanice3),
d) letecké stanice: tři písmena, z nichž první dvě
jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše
dvě číslice; volací značka letecké stanice může
být vytvořena také z názvu letecké stanice,

„7. volací značky začínající OL5 a dvě nebo tři
písmena se přidělují klubovým stanicím
subjektů registrovaných u specifických
mezinárodních uskupení sdružujících skupiny radioamatérů stejné zájmové, popřípadě profesní činnosti nebo přímo klubovým stanicím subjektů reprezentujících tato
mezinárodní uskupení, přičemž dvě nebo
tři písmena za číslicí 5 představují zkratku
názvu takového specifického mezinárodního uskupení nebo vyjadřují jeho specifickou činnost,“.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.
15. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
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„Volací značku je možné opětovně bezprostředně
přidělit, pokud se jedná o
a) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu
neobsluhované stanice,
b) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu
klubové stanice, nebo
c) přidělení dříve přidělené volací značky fyzické
osobě, která je v příbuzenském vztahu k držiteli
původního oprávnění.“.
16. Dosavadní příloha se označuje jako příloha
č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 155/2005 Sb.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministr:
Ing. Hüner v. r.
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104
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. května 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 – 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 2
Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019, který byl uzavřen dne 4. 4. 2018 mezi vyšším
odborovým orgánem – Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svazem podnikatelů ve
stavebnictví ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný
i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.
S obsahem Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 – 2019 se lze seznámit na
krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz).

Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.
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105
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. května 2018
o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. července 2018 klasifikaci Kategorizace zdravotnické techniky
(KZT) (dále jen „klasifikace KZT“).
Klasifikace KZT slouží k zařazování v České republice používané zdravotnické techniky do parametricky definovaných skupin. Pro vytvořené skupiny zdravotnické techniky je doporučena sada minimálních
technických parametrů.
Klasifikace KZT je určena pro účely standardizovaných statistických zjišťování prováděných Ministerstvem zdravotnictví, rozhodovacích procesů v oblasti nákupů nákladné přístrojové techniky, jako reálný
datový podklad umožňující posouzení zdravotnických technologií z hlediska nákladů a přínosů, dohledu
zdravotních pojišťoven nad dodržováním minimálního technického a věcného vybavení zdravotnických
zařízení při tvorbě smluvní sítě zdravotnických zařízení a dohledu správních orgánů nad minimálním technickým a věcným vybavením při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Klasifikaci KZT vyvíjí a spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen
„ÚZIS ČR“). Aktuální verze je publikována na internetových stránkách ÚZIS ČR http://www.uzis.cz/
/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-techniky-zdravotnickych-prostredku.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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106
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. června 2018
o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2018 ze dne
22. května 2018 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 1/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. května 2018, v částce 3. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.
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