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80

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru

a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

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. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení
§ 58 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí
a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního
odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrch-
ního státního odborného dozoru v dopravě ve formě
průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, se mění
takto:

1. V nadpisu § 5 se slova „Náležitosti a vzory“
nahrazují slovem „Vzor“ a slova „a vrchního stát-
ního dozoru“ se zrušují.

2. V § 5 odst. 1 úvodní větě a v odstavci 2 se
slova „a vrchního státního dozoru“ zrušují.

3. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „nebo vrch-
ního státního dozoru“ zrušují.

4. V § 5 odst. 3 se slovo „Vzory“ nahrazuje
slovem „Vzor“, slova „a vrchního státního dozoru“
se zrušují a slova „jsou uvedeny“ se nahrazují slovy
„je uveden“.

5. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2017

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

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 26. dubna 2017 se k 300. výročí na-
rození Marie Terezie 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, její
průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetko-
runy 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 zobrazena
horní část říšského orla s korunou, jehož trup je

překryt svislou obdélnou nápisovou deskou s hesly
„ŠKOLSTVÍ“, „DANĚ“, „MĚNA“, „ROBOTNÍ
PATENT“, „STÁTNÍ SPRÁVA“, „MÍRY
A VÁHY“. Jednotlivá hesla jsou od sebe oddělena
tečkou. Po obvodu mince je v opisu název státu
„ČESKÁ REPUBLIKA“ a neúplný dvouřádkový
perlovec. Na heraldicky pravém křídle orla je ozna-
čení nominální hodnoty mince „200“ a pod ním
zkratka peněžní jednotky „Kč“. Na heraldicky le-
vém křídle orla je položen český lev. Značka České
mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je
umístěna mezi heraldicky pravou spodní perutí a ná-
pisovou deskou.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je ztvár-
něn portrét Marie Terezie. Po obvodu mince je text
„MARIE TEREZIE“, který je doplněn neúplným
perlovcem. Uprostřed mincovního pole vlevo od
portrétu je letopočet „1717“ a vpravo od portrétu
letopočet „2017“. Iniciála autora mince Vojtěcha
Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písme-
nem „D“, je umístěna nad letopočtem 2017.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. dubna
2017.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 81/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 13. března 2017

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) 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. 1/2017 ze dne 2. března 2017, kterým se mění cenové
rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/
/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 2. března 2017, v částce 2. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti a účinnosti.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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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;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; 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;
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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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