Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 3

Rozeslána dne 9. ledna 2018

Cena Kč 32,–

O B S A H:
4. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření
původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
5. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 6. ledna 2018
6. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
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4
VYHLÁŠKA
ze dne 4. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany
proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru
a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 2 k provedení § 71 odst. 1 písm. g) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 279/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008
Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“
nahrazují slovy „Evropské unie1)“ a v poznámce pod čarou č. 1 se číslo „1985“ nahrazuje číslem „1993“.
2. V § 2 písm. a) se text „ssp.“ zrušuje.
3. V § 2 písm. c) bodě 2 se slovo „Lycopersicon“
nahrazuje slovem „Solanum“.
4. V § 2 písm. i) se slova „Státní rostlinolékařskou správou (dále jen „rostlinolékařská správa“)“
nahrazují slovem „Ústavem“.
5. V § 2 písm. j), § 3 odst. 8, § 4 odst. 1 písm. a)
a b), části A. přílohy č. 1, části 1. písm. c) a e) přílohy č. 4, části 2. písm. c), e) a f) přílohy č. 4, podbodu 4.1.1. písm. b), podbodu 4.1.6. a podbodu 4.1.10.
části 4. přílohy č. 4, podbodu 5.2.1. písm. c) a d),
bodu 5.4. a bodu 5.11. písm. a) a b) části 5. přílohy č. 4, úvodním odstavci přílohy č. 5, části 1.
písm. c) přílohy č. 5, části 2. přílohy č. 5 a v části 2.
přílohy č. 6 se slova „rostlinolékařskou správou“
nahrazují slovem „Ústavem“.
6. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 3, § 5 odst. 3 a 5, § 6
odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, bodu 4.4. části 4. přílohy č. 4
a v bodu 5.9. části 5. přílohy č. 4 se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.
7. V § 3 odst. 8 se slova „Státní rostlinolékařské
správy“ nahrazují slovy „Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského“.

8. V § 3 odst. 8, 10 a 11, § 4 odst. 2, 4 a 5, § 5
odst. 1, 2 a 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a) a b), § 7
odst. 2 a 4, bodu 2. přílohy č. 3, části 1. písm. c), d)
a posledním odstavci přílohy č. 4, části 2. písm. a), c),
d) a posledním odstavci přílohy č. 4, části 3. přílohy č. 4, podbodu 4.1.3. a bodu 4.5. části 4. přílohy č. 4, bodu 5.1., úvodním odstavci bodu 5.10.
a úvodním odstavci bodu 5.11. části 5. přílohy č. 4,
části 1. písm. c) přílohy č. 5, části 2. přílohy č. 5
a v části 1. přílohy č. 6 se slova „rostlinolékařská
správa“ nahrazují slovem „Ústav“.
9. V § 3 odst. 9 se slova „fyzickou nebo právnickou osobou, pověřenou k této činnosti Ministerstvem zemědělství podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou správou podle § 72
odst. 5 písm. i) zákona“ nahrazují slovy „osobou,
pověřenou k této činnosti Ústavem“.
10. V § 3 odst. 10 se slova „a nebo“ nahrazují
slovem „anebo“ a slova „ , v případě rozmnožovacího materiálu2) bramboru a rajčete také Ústřednímu
kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému“
se zrušují.
11. V § 4 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 1 písm. a)
a b), části B. přílohy č. 1, úvodní větě části 1. přílohy
č. 4, úvodní větě části 2. přílohy č. 4, podbodu 4.1.1.
písm. b), podbodu 4.1.5. a podbodu 4.1.7., bodu 4.2.
písm. a) a bodu 4.5. písm. b) a c) části 4. přílohy č. 4
a v podbodu 5.2.2. písm. b), bodu 5.7. písm. a), b), c)
a d) a bodu 5.10. písm. b), c) a d) části 5. přílohy č. 4
se slova „rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem
„Ústavu“.
12. V příloze č. 4 posledním odstavci části 1.
a posledním odstavci části 2. se slova „rostlinolékařskou správu, která“ nahrazují slovy „Ústav, který“.
13. V příloze č. 4 části 2. písm. a) se slova
„touto správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.
14. V příloze č. 4 podbodu 4.1.1. písm. b) části 4. a podbodu 5.2.1. písm. c) a d) části 5. se slova
„na základě písemné žádosti uživatele pozemku“
zrušují.
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zumním účelům nebo k průmyslovému zpracování,
případné pěstování sadbových brambor je možné až
po uplynutí dvou let od prvního pěstování bramboru
nebo rajčete na tomto pozemku;“.

„c) po splnění ostatních mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených v karanténním
území podle bodu 4 smí pěstovat brambory na
sadbu nebo na konzum s podmínkou, že Ústav
provede vymezovací průzkum výskytu původce kroužkovitosti podle § 3 odst. 3 [§ 76
odst. 1 písm. a) bod 1 zákona], k výsadbě bude
použit rozmnožovací materiál3) nebo farmářská
sadba4) vypěstovaná pod kontrolou Ústavu
a testovaná dle přílohy č. 1 na výskyt původce
kroužkovitosti s výsledkem negativním, a sklizené hlízy budou testovány dle přílohy č. 1 na
výskyt původce kroužkovitosti, případné pěstování sadbových brambor je možné až po
uplynutí dvou let od prvního pěstování brambor na tomto pozemku.“.

20. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. části 5. písmeno f) zní:

16. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. části 5. písmeno a) zní:

21. V příloze č. 4 podbodu 5.2.2. části 5. písmeno d) zní:

„a) nesmí po dobu čtyř vegetačních období pěstovat hostitelské rostliny původce hnědé hniloby
včetně osiva bramboru a rajčete a rostliny rodu
Brassica, u kterých prokazatelně hrozí riziko
přežití původce, jiné rostliny mohou být pěstovány, pokud nehrozí prokazatelně zjistitelné riziko šíření původce hnědé hniloby (např. pokud
pěstitel učiní opatření, která zabrání přenosu zeminy spolu se sklízenými částmi takových rostlin) [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona], a musí
vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hostitelské rostliny včetně plevelů [§ 76 odst. 1 písm. a)
bod 2 zákona]“.

„d) smí provádět závlahu pouze za podmínky, že
voda použitá k závlaze nebude označena Ústavem za zamořenou původcem hnědé hniloby
[§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona];“.

17. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. písm. c) části 5. se slovo „písmene“ nahrazuje slovem „písmenem“, v bodu 4.3. části 4. a v bodu 5.7. písm. d)
a bodu 5.8. části 5. přílohy č. 4 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“.
18. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. písm. c) části 5. poslední odstavec zní:
„a při prvním následném pěstování bramboru nebo
rajčete musí být proveden vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 [§ 76
odst. 1 písm. a) bod 1 zákona] a v případě pěstování
bramboru musí být k výsadbě použit rozmnožovací
materiál3) a sklizeň musí být určena pouze ke kon-

19. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. písm. e) části 5. se slovo „zamýšleném“ zrušuje a slova „v takovém předstihu“ se nahrazují slovy „nejpozději jeden
měsíc před sklizní těchto rostlin“.

„f) nesmí provádět umělou závlahu v roce potvrzení výskytu původce hnědé hniloby a v následujících čtyřech letech smí provádět závlahu jen
se souhlasem a pod dohledem Ústavu a za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí
šíření původce hnědé hniloby [§ 76 odst. 1
písm. a) bod 2 zákona].“.

22. V příloze č. 5 části 1. se za písmeno c)
vkládá nový odstavec, který včetně poznámek pod
čarou č. 3 a 4 zní:
„Odpady ze zpracování hlíz bramboru podezřelých
ze zamoření původcem kroužkovitosti nebo hnědé
hniloby je možné alternativně vyvézt na půdu, která
není zemědělskou půdou3) nebo jako hnojivo na
trvalé travní porosty4) v případě, že Ústav posoudí,
že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření původce
kroužkovitosti nebo hnědé hniloby.
3

) § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

4

) § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2018.

Ministr:
Ing. Milek v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 8. ledna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 6. ledna 2018

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 242/2017 Sb. se dne 6. ledna 2018 konaly v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

1

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

92

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

80

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

5

v tom podle volebních stran:
90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem

4

470 Sdružení STAN, NK

1

541 Sdružení Piráti, NK

0

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Mgr. Metnar v. r.
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6
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 4. ledna 2018
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, a podle § 1 odst. 3, § 6, 12 a 24 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2017 ze dne 20. prosince 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, č. 11/
/2016 a č. 2/2017, a dále cenové rozhodnutí č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové
rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenová rozhodnutí č. 8/
/2017 a č. 9/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 21. prosince 2017, v částce 10. Uvedeným
dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 8/2017 nabylo účinnosti dnem
uveřejnění v Energetickém regulačním věstníku. Cenové rozhodnutí č. 9/2017 nabylo účinnosti dnem
1. ledna 2018.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.
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