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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích
na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

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., k provedení
§ 12 odst. 1 a § 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických
požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující
schvalování zemědělských a lesnických vozidel14)“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

„14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/
/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských
a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozi-
dly, v platném znění.“.

2. V § 1 odst. 4 písm. e) bodě 1 se slova „pokud
rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou
již obsažena v příslušném právním předpisu Evrop-
ské unie2),“ včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

3. V § 1 odst. 4 písm. e) body 2 a 3 včetně po-
známek pod čarou č. 3 a 4 znějí:

„2. motorová vozidla a jejich přípojná vozidla,
na něž se vztahuje příslušný předpis Evrop-
ské unie3), kromě strojního zařízení namon-
tovaného na těchto vozidlech,

3. vozidla, na něž se vztahuje příslušný přímo
použitelný předpis Evropské unie upravující
schvalování dvoukolových nebo tříkolových
vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem4),
kromě strojního zařízení namontovaného
na těchto vozidlech,

3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze
dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož
i systémů, konstrukčních částí a samostatných technic-
kých celků určených pro tato vozidla, v platném znění.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/
/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových
nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad
trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

4. V příloze č. 1 bodě 1.7.4.2. úvodní části usta-
novení se slova „pokud možno alespoň tyto údaje“
nahrazují slovy „alespoň tyto údaje, připadá-li to
vzhledem k charakteru zařízení v úvahu“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro pří-
slušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve
znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb., znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. září 2017

o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé
na ročním období

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje seznam odvětví zaměst-
nání, která zahrnují činnosti závislé na ročním ob-
dobí.

§ 2

Za odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti
závislé na ročním období, se považují oddíly ekono-

mických činností podle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE)2) označené kódem a názvem

a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost
a související činnosti,

b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,

c) 55 Ubytování,

d) 56 Stravování a pohostinství,

e) 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních
příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.

2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Za § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012
Sb., se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a po-
známek pod čarou č. 31 až 35 zní:

„§ 48a

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací
stanice pohonných hmot31)

(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud
pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň
zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípoj-
kami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu
s normovými hodnotami32).

(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý
proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny ale-
spoň zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem
a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodno-
tami32).

(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejno-
směrný proud pro elektrická vozidla musí být vy-
baveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombino-
vaného nabíjecího systému typu Combo 2 v souladu
s normovými hodnotami33).

(4) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný
vodík používaný jako palivo v motorových vozi-
dlech musí splňovat technické specifikace v souladu
s normovými hodnotami34) pro dodávky plynného
vodíku jako paliva.

(5) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný
vodík používaný jako palivo v motorových vozi-
dlech musí používat algoritmy plnění paliva a vyba-
vení, které splňují příslušné specifikace v souladu
s normovými hodnotami34) pro dodávky plynného
vodíku jako paliva.

(6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely
čerpání plynného vodíku musí splňovat technické
specifikace v souladu s normovými hodnotami35)
pro propojovací zařízení pro čerpání plynného vo-
díku do motorových vozidel.

31) Čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o za-
vádění infrastruktury pro alternativní paliva.

32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuv-
ková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektric-
kých vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky
na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro pří-
stroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.

33) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuv-
ková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektric-
kých vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky
na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozi-
dlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejno-
směrný a střídavý/stejnosměrný proud.

34) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice
– Část 1: Obecné požadavky.

35) ČSN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozem-
ních vozidel.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Stanovené technické požadavky na běžné dobí-
jecí stanice, vysoce výkonné dobíjecí stanice a vodí-
kové čerpací stanice podle § 48a vyhlášky č. 268/
/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, se nepoužijí na dobíjecí stanice a čerpací stanice,
které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před
18. listopadem 2017.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. září 2017

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifi-
kace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005,
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění pozdějších předpisů.

Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné sku-
piny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich kli-
nické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2018 vydává definiční manuál, verze 015 (formát pdf), program pro
automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 015 a závazné
metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 015. Pro klasifikaci IR-DRG
pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2016 (referenční období) je v platnosti definiční manuál,
verze 013.2016 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifi-
kace (tzv. grouper), česká verze 012.2015 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci
klasifikace IR-DRG, verze 013.2016. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem
uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití
v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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