Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 111

Rozeslána dne 24. června 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
288. Z á k o n , kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě
a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
289. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
290. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
291. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
292. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 20. června 2020
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ZÁKON
ze dne 14. června 2020,
kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
(1) Ministerstvo financí předloží návrh zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
a návrh střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023
vládě do 30. září 2020.
(2) Při stanovení celkových výdajů v návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2021 a při úpravě výdajových rámců státního rozpočtu na léta 2021 až 2023 přihlédne Ministerstvo
financí též k očekávanému makroekonomickému vývoji v roce 2020, který ovlivní makroekonomickou
situaci v letech 2021 až 2023.
(3) Ustanovení § 8b zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, se nepoužije.

§2
(1) Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejpozději do 30. října 2020.
(2) Pro předložení návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2021 se nepoužije
ustanovení § 101 odst. 1 věty první zákona č. 90/
/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
§3
Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.
(2) Tento zákon pozbývá platnosti nabytím
účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2020
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 1. července 2020 se k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů vydává pamětní stříbrná
mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,1 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.
§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je vyobra-

zena skupina osob u kulatého stolu. Při horním
okraji mince je umístěn text „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“ a značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ se nachází při
spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny jsou vyobrazeny symboly jednotlivých artikulů, a to svobodného hlásání slova božího, přijímání z kalicha,
konec světského panování kněží a trestání smrtelných hříchů. Tyto artikuly jsou doplněny kompozicí
husitských zbraní, která je umístěna uprostřed
mince. Při horním okraji mince je umístěn text
„ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY“. Při spodním
okraji mince se nachází text „1420 • 2020“. Iniciály
autora mince, akademického sochaře Michala Vitanovského, které jsou tvořeny spojenými písmeny
„MV“, jsou umístěny při pravém okraji mince.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 289/2020 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 15. června 2020
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 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, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2019 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou
spotřebu plynu v České republice v roce 2019:
1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2019 činil 6 065 424.
2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2019 činila 90 880 503,077 MWh.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 15. června 2020
o vydání cenového 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) a § 17 odst. 11 a 12 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 vyhlášky č. 195/2015 Sb.,
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2020 ze
dne 4. června 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 4/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. června 2020, v částce 4. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. června 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 20. června 2020

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 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 20. června 2020.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 8/2020 Sb., č. 92/2020 Sb. a č. 93/2020 Sb. se dne 20. června
2020 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:

3

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

595

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

304

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

19

v tom podle volebních stran:
80
90

Nezávislý kandidát
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem

0
19

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:
Hamáček v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
Tato částka je rozesílána přednostně před částkami 108/2020 Sb., 109/2020 Sb. a 110/2020 Sb.
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