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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 43 Rozeslána dne 13. dubna 2017 Cena Kč 31,–

O B S A H :

118. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

119. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

120. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

121. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

122. Sdě lení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 76 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

V § 2 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončo-
vání vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři

absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. a vy-
hlášky č. 36/2014 Sb., se věta první zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. dubna 2017

o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

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 30. května 2017 se v rámci cyklu
„Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Bouzov“ po
5 000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a mato-
vým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je
15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2,15 mm. Při ražbě
mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení
je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.
Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je zobrazen detail
hradní zdi s arkádou. Pod oblouky jsou zavěšeny

prapory s heraldickými zvířaty z velkého státního
znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj morav-
ská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Po obvodu
mince je v neuzavřeném opisu název státu „ČESKÁ
REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince
„5 000“ se zkratkou peněžní jednotky „Kč“ a název
cyklu „HRADY“. Jednotlivá slova a označení jsou
oddělena tečkami. Značka České mincovny, která je
tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna
pod hradní zdí.

(2) Na rubové straně mince je zobrazen hrad
Bouzov s částí vstupního mostu a hradeb. V neuza-
vřeném opisu při horním okraji je text „HRAD
BOUZOV“, ročník ražby „2017“ a následují iniciály
autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvo-
řeny spojenými písmeny „J“ a „O“. Jednotlivá slova
a označení jsou oddělena tečkami.

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

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. květ-
na 2017.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 119/2017 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. dubna 2017

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro
období od 1. května 2017 do 30. dubna 2018 částka 27 589 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. dubna 2017,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy

v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2017 je podle

a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 %
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2016 částka 13 700 Kč,

b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb.,
zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona
č. 252/2014 Sb., částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2016 částka 13 700 Kč,

2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2016 částka 6 800 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 6. dubna 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, a podle § 1 odst. 3, § 6 a 12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2017 ze
dne 29. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro
podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 2/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. března 2017, v částce 3. Uvedeným dnem uve-
řejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo dnem 1. dubna 2017.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková 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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