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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 66

Rozeslána dne 30. června 2015

Cena Kč 27,–

O B S A H:
158. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní
pojištění stát
159. N a ř í z e n í v l á d y o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
160. V y h l á š k a , 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
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158
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. června 2015
o stanovení vyměřovacího základu u osoby,
za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/
/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:
§1
Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem

u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 444 Kč na kalendářní měsíc.
§2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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159
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. června 2015
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§3
Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1.
§4

§1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti
s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích se povolává nejvýše 300 vojáků v činné službě.

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů
Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky
v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20,
24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62, 63,
110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§2

§5

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

(1) Toto nařízení
1. července 2015.

nabývá

účinnosti

dnem

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. ledna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
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160
VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2015,
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

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. a zákona
č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení
§ 46e odst. 5 a § 46j odst. 5 zákona:
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, se
mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise 2014/82/EU ze dne
24. června 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde
o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky
a požadavky týkající se licence.“.
2. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Komise, před kterou se skládá zkouška ze
zvláštní odborné způsobilosti, má 3 členy. Zkoušku
je nutné složit nejpozději do 1 roku od absolvování
školení k získání příslušných znalostí, dovedností
a postupů.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

3. V § 5 odst. 4 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „v rozsahu zpráv a metody komunikace uvedených v předpisu Evropské unie8)“ a na
konci odstavce 4 se doplňuje věta „Žadatel musí
být v českém jazyce schopen porozumět slovu
i písmu a komunikovat slovem i písmem alespoň
na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) Rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu
2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající
se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního
systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/
/756/ES.
Rozhodnutí Komise 2013/710/EU ze dne 2. prosince
2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému
v Evropské unii.“.

4. V § 16 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a k předložení dokladů o splnění
podmínek zdravotní způsobilosti“.
5. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Zkoušku ze všeobecné odborné způsobilosti je
možné dvakrát opakovat. Pokud žadatel nesloží
zkoušku ani na třetí pokus, musí opětovně absolvovat školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Zkoušku je nutné složit nejpozději
do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.“.
6. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
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Čl. II

7. V příloze č. 3 se v části 1.6. Bezpečnost dopravy doplňuje bod 1.6.5., který zní:
„1.6.5. Znalost systému zajišťování bezpečnosti
provozování drážní dopravy.“.
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Účinnost
Tato vyhláška
1. července 2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

nabývá

účinnosti

dnem
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