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O B S A H:
303. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů
304. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
305. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
306. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
307. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
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303
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

298/2016 Sb.,
93/2017 Sb.,
148/2017 Sb.,
203/2017 Sb.,
222/2017 Sb.,
310/2017 Sb.,
32/2019 Sb.,
285/2020 Sb.,
251/2021 Sb.,
363/2021 Sb.:

zákona č. 460/2016 Sb.,
zákona č. 99/2017 Sb.,
zákona č. 202/2017 Sb.,
zákona č. 206/2017 Sb.,
zákona č. 292/2017 Sb.,
zákona č. 181/2018 Sb.,
zákona č. 366/2019 Sb.,
zákona č. 248/2021 Sb.,
zákona č. 330/2021 Sb. a

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

Čl. I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení
vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018
Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb., nařízení vlády
č. 467/2020 Sb. a nařízení vlády č. 195/2021 Sb., se
mění takto:
1. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci
„to,min nebo tg,min“ číslo „20“ nahrazuje číslem „18“
a číslo „18“ se nahrazuje číslem „16“.
2. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:
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3. V příloze č. 10 tabulce č. 1 se ve sloupci „Výsledná teplota °C“ číslo „20“ nahrazuje číslem „18“,
číslo „22“ se nahrazuje číslem „19“, číslo „25“ se nahrazuje číslem „19“ a číslo „18“ se nahrazuje číslem 15“.
4. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci
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„to,min nebo tg,min“ číslo „18“ nahrazuje číslem „20“
a číslo „16“ se nahrazuje číslem „18“.
5. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:
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6. V příloze č. 10 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem
1. července 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Sbírka zákonů č. 304 / 2022
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304
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
(dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 1 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, se mění takto:
1. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
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2. V příloze č. 1 tabulka č. 4 včetně nadpisu zní:

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Sbírka zákonů č. 305 / 2022
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VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e,
§ 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 82a odst. 5
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 151/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., vyhlášky
č. 1/2016 Sb. a vyhlášky č. 568/2020 Sb., se mění
takto:

1.
textem
textem
textem
textem

V příloze č. 12 se text „24 – 30 °C“ nahrazuje
„min. 19 °C“, text „20 - 28°C“ se nahrazuje
„min. 18 °C“, text „22 – 26°C“ se nahrazuje
„min. 19 °C“, text „20 - 22°C“ se nahrazuje
„min. 15 °C“ a text „min. 17°C“ se zrušuje.

2. V příloze č. 13 se číslo „18“ nahrazuje číslem „15“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „18“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „15“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2022,
kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.
a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 1 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve
znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. a vyhlášky č. 465/
/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se za slovo „pobytu“ vkládají
slova „dětí a“.

2. V § 12 odst. 2 větě třetí se za slovo „Pro“
vkládají slova „děti a“.
3. V § 18 odstavec 2 zní:
„(2) Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví
v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální
teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu
uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.
4. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.
5. V příloze č. 1 bodě 4 se na konci věty druhé
doplňují slova „ ; zajistit možnost mytí nočníků pod
tekoucí pitnou studenou nebo teplou vodou včetně
dezinfekce v prostoru provozně nebo prostorově
odděleném od prostoru užívaného dětmi“.
6. V příloze č. 3 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
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7. V příloze č. 3 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. října 2022
o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 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, podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4 až 6, 6c, 12, 24, 25a, 26 a § 45a odst. 9 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, vydal cenové rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 8/2022 ze dne 2. září 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 1/2022 ze dne 28. března 2022 a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze dne
9. srpna 2022; cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2022 ze dne 29. září 2022, kterým se
stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu; cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 10/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie; a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro
podporované zdroje energie.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 8/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 2. září 2022, v částce 10; cenové rozhodnutí
č. 9/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2022, v částce 11; cenové rozhodnutí
č. 10/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. září 2022, v částce 12; a cenové rozhodnutí
č. 11/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. září 2022, v částce 13. Uvedeným dnem uveřejnění
nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí č. 8/2022 dnem 1. října 2022.
Cenová rozhodnutí č. 9/2022, 10/2022 a 11/2022 nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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