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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev
a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády

č. 42/2003 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,
zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona
č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/
/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:

Čl. I

V nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění

některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů,
ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., se část jedenáctá
včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2014

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a)
k provedení § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky
věcných prostředků požární ochrany uvedených v od-
stavci 2, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věc-
ných prostředků požární ochrany do vybavení jedno-
tek požární ochrany podle zákona o požární ochraně1).

(2) Věcným prostředkem požární ochrany pro
účely této vyhlášky je:

a) terminál používaný v digitální rádiové síti PEGAS,
který odpovídá standardu TETRAPOL,

b) radiostanice používaná v analogových rádiových
sítích požární ochrany (dále jen „radiostanice“),
jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze
č. 1 k této vyhlášce,

c) přenosná motorová stříkačka, jejíž technické pod-
mínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

d) autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem
na tlakový vzduch (dále jen „izolační dýchací pří-
stroj“), jehož technické podmínky jsou uvedeny
v příloze č. 3 k této vyhlášce,

e) přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech
(dále jen „přilba“), jejíž technické podmínky jsou
uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

f) ochranný oděv pro hasiče (dále jen „zásahový
oděv I“), jehož technické podmínky jsou uvedeny
v příloze č. 5 k této vyhlášce,

g) ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požárů
v otevřeném terénu (dále jen „zásahový oděv II“),
jehož technické podmínky jsou uvedeny v přílo-
ze č. 6 k této vyhlášce,

h) doplněk zásahového oděvu I a II (dále jen „do-
plněk“), jehož technické podmínky jsou uvedeny
v příloze č. 7 k této vyhlášce,

i) pracovní stejnokroj II, jehož technické podmínky
jsou uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce, a

j) spodní prádlo pro hasiče (dále jen „spodní
prádlo“), jehož technické podmínky jsou uvedeny
v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Vybrané technické podmínky uvedené v přílo-
hách k této vyhlášce se považují za splněné, postupuje-
-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí podle
jiného zákona2), oznámenou ve Věstníku Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnic-
tví, která obsahuje podrobnější technické požadavky.
Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technic-
kým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň
ochrany oprávněných zájmů, podle této vyhlášky.

§ 2

Přechodné ustanovení

Pro věcné prostředky požární ochrany uvedené
v § 1 odst. 2, zařazené do vybavení jednotek požární
ochrany přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
platí technické podmínky stanovené vyhláškou č. 255/
/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
této vyhlášky.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmín-
kách věcných prostředků požární ochrany.

2. Vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických
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1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.



podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

3. Vyhláška č. 102/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických
podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směr-

nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, v platném znění.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. dubna 2014

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., sděluje, že na základě průměrné
hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2013 ve výši 25 128 Kč činí pro období od 1. května 2014 do
30. dubna 2015 průměrná hrubá roční mzda v České republice 301 536 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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