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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019

o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolé-
kařské péči a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen
„zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný
předpis Evropské unie1) a provádí ustanovení zá-
kona vztahující se k ochraně rostlin proti škodlivým
organismům.

§ 2

Průzkum před založením porostu šlechtitelského,
rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu

(K § 6 zákona)

Průzkum podle § 6 zákona ke zjištění výskytu
škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překáž-
kou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných
právních předpisů2) se provádí u

a) porostu rozmnožovacího materiálu ovocných
druhů, chmele a révy vinné před založením po-
rostu rostlin rodů CastaneaMill., Citrus L., Cy-
donia Mill., Fragaria L., Humulus L., Malus
Mill., Poncirus Raf., Prunus L., Pyrus L., Ribes

L., Rubus L., Vaccinium L., Vitis L. a druhů
Corylus avellana L. a Juglans regia L., určeného
k produkci šlechtitelského rozmnožovacího
materiálu, rozmnožovacího materiálu před-
stupňů a základního rozmnožovacího mate-
riálu, nebo

b) zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů,
pokud náleží k rodům Abies Mill., Castanea
Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Po-
pulus L., Prunus L., PseudotsugaCarr. aQuercus
L. před uznáním zdroje reprodukčního mate-
riálu rostlin určeného pro vegetativní způsob
reprodukce.

§ 3

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

(K § 13 odst. 3 zákona)

(1) Rozsah znalostí profesionálních provozova-
telů nezbytných k provádění šetření pro účely vy-
dávání rostlinolékařských pasů a znalostí osvědče-
ných postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vy-
žadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodli-
vých organismů, je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce. Za dotčené rostliny, rostlinné produkty
a jiné předměty, kterých se tyto znalosti týkají podle
čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031, se
považují rostliny, rostlinné produkty a jiné před-
měty, které jsou uvedeny pro příslušného profesio-
nálního provozovatele v úředním registru profesio-
nálních provozovatelů vedeném podle § 12 odst. 1
písm. b) zákona.
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti
škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/
/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES,
2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.

2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



(2) Profesionální provozovatel prokazuje zna-
losti v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 k této vy-
hlášce úspěšným složením distančního testu zveřej-
něného na internetových stránkách Ústavu. Di-
stanční test obsahuje 30 otázek a je složen úspěšně
v případě nejméně 25 správných odpovědí. Čas pro
zpracování testu je 60 minut a test je třeba složit
nejpozději do 30 dnů ode dne získání přístupu pro-
fesionálního provozovatele k distančnímu testu. Při-
hlašovací údaje k distančnímu testu obdrží profesio-
nální provozovatel po podání žádosti o oprávnění
k vydávání rostlinolékařských pasů.

§ 4

Rostlinolékařský doklad o přesunu
(K § 25b zákona)

(1) Záznam o provedení kontroly dokladů,
kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo
partie se provede v jednom z úředních jazyků
Evropské unie do kolonek č. 7, 8 a 9 v rostlinolékař-
ském dokladu o přesunu; konečný výsledek dovozní
rostlinolékařské kontroly se uvede v kolonce č. 10.

(2) Dovozce potvrzuje rostlinolékařský doklad
o přesunu v kolonce č. 4 rostlinolékařského dokladu
o přesunu.

(3) Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu
zásilky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Požadavky na dopravu zásilky nebo partie

(K § 25b odst. 3 zákona)

(1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky
nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou
celní závěrou, aby během dopravy na schválené
místo podle § 25a odst. 1 zákona nemohlo dojít k za-
vlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby to-
tožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

(2) Skladování zásilky nebo partie ve schvále-
ném místě podle § 25a odst. 1 zákona musí být za-
jištěno odděleně od ostatních zásilek nebo partií, do-
kud není dokončena dovozní kontrola této zásilky
nebo partie.

§ 6

Vývoz rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů

(K § 28 odst. 2 a 4 zákona)

(1) Minimální požadavky na technické vyba-

vení místa pro provádění vývozního šetření a zvláštní
požadavky na technické vybavení místa pro prová-
dění vývozního šetření rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů, které představují vysokou míru
rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, jsou
uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vývozní šetření zahrnuje

a) prohlídku vyvážených rostlin, rostlinných pro-
duktů a jiných předmětů v místě výroby,
uskladnění nebo zpracování,

b) odběr vzorků vyvážené komodity, popřípadě
surovin potřebných k její výrobě,

c) prohlídku skladovacích prostor, prostor výroby
a zpracování vyvážené komodity,

d) prohlídku používaných obalů, popřípadě jejich
uskladnění,

e) prohlídku dopravních a přepravních pro-
středků,

f) prohlídku pěstebních ploch vyvážené komo-
dity,

g) kontrolu provedeného ošetření a prověření do-
daných dokladů k chemickému nebo fyzikál-
nímu ošetření nebo

h) kontrolu splnění podmínek při zpracování,
ošetření, balení a skladování vyvážené komo-
dity s ohledem na možnou kontaminaci škodli-
vými organismy.

(3) Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty
a škodlivé organismy, které na nich nevyvolávají
viditelné příznaky napadení, jsou uvedeny v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

(4) Vzory rostlinolékařských osvědčení jsou
uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Předvývozní osvědčení

(K § 29 odst. 3 zákona)

Vzor předvývozního osvědčení je uveden v pří-
loze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti za-
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vlékání a rozšiřování škodlivých organismů rost-
lin a rostlinných produktů.

2. Vyhláška č. 159/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů.

3. Vyhláška č. 76/2010 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky
č. 159/2009 Sb.

4. Vyhláška č. 382/2011 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Vyhláška č. 442/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Vyhláška č. 104/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších
předpisů.

7. Vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších
předpisů.

8. Vyhláška č. 11/2018 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších
předpisů.

9. Vyhláška č. 251/2019 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších
předpisů.

§ 9

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

(2) Ustanovení § 4, 5 a příloha č. 2 k této vy-
hlášce pozbývají platnosti uplynutím dne 13. pro-
since 2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 5 / 2020Strana 70 Částka 3



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Vzory rostlinolékařských osvědčení
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 5/2020 Sb.

Vzor předvývozního osvědčení
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019

o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolé-
kařské péči a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona
č. 369/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)

a) způsob označování dřevěného obalového mate-
riálu, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen
„dřevěný obalový materiál“),

b) technické a technologické požadavky vhodné
k provedení ošetření dřevěného obalového ma-
teriálu a

c) způsob prokazování splnění podmínek a rozsah
znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) na-
řízení (EU) 2016/2031.

§ 2

Způsob označování dřevěného
obalového materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 odst. 6 písm. a)
zákona]

(1) Ošetřený dřevěný obalový materiál musí
být označen značkou, jejíž provedení, obsah a vzor
jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraniče-
ného prostoru žádné jiné informace, ani do ní nesmí
zasahovat jiné značení nebo symbol.

(3) Značka dřevěného obalového materiálu
musí být čitelná, trvalá, nepřenosná, musí být umís-
těna na viditelném místě, nejméně na dvou vnějších
protilehlých stranách obalu a nesmí být napsána
ručně. Značka může být provedena červenou nebo
oranžovou barvou pouze u dřevěného obalového
materiálu, který se používá k přepravě nebezpečných
látek a rizikového zboží.

(4) Pravidla označování dřevěného obalového
materiálu jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Technické a technologické požadavky vhodné
k provedení ošetření dřevěného obalového

materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) zákona]

§ 3

(1) K ošetření dřevěného obalového materiálu
lze použít
a) tepelné ošetření používající konvenční parní

nebo sušicí komory,
b) tepelné ošetření využívající mikrovlnný ohřev,

nebo

c) ošetření sulfurylfluoridem.

(2) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalo-
vého materiálu, který bude označen značkou v sou-
ladu s § 2, je možné použít pouze dřevo, na kterém
se nenachází žádná kůra, s výjimkou vizuálně oddě-
lených, jasně zřetelných kousků kůry, pokud tyto
jsou

a) užší než 3 cm bez ohledu na délku, nebo

b) širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného
kousku kůry menšího než 50 cm2.

(3) Při tepelném ošetření může být kůra odstra-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti
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něna i po provedení tohoto ošetření. Pokud je při
tepelném ošetření specifikováno omezení rozměru,
musí být do měření rozměrů zahrnuta veškerá kůra.

§ 4

(1) Při tepelném ošetření používajícím kon-
venční parní nebo sušicí komory je základním poža-
davkem dosažení minimální teploty 56 8C nepřetr-
žitě po dobu minimálně 30 minut v celém profilu
ošetřovaného dřeva včetně středu jeho nejsilnější
části.

(2) Teplota podle odstavce 1 musí být měřena
vložením snímače do nejsilnější části ošetřovaného
dřeva.

(3) Pokud je pro ošetření používána sušicí ko-
mora, nemusí být teplota měřena umístěním snímačů
do dřeva, ale může být vypracován program ošetření
na základě série zkušebních měření. Tato měření
musí prokázat, že teplota v jádru dřeva měřená v růz-
ných místech komory ve vztahu k teplotě vzduchu
v komoře dosáhne minimálně 56 8C nepřetržitě po
dobu minimálně 30 minut v celém profilu dřeva.

(4) Technické a technologické požadavky na
zařízení k tepelnému ošetření používajícím kon-
venční parní nebo sušicí komory a průběh ošetření
jsou uvedeny v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Při tepelném ošetření využívajícím mi-
krovlnný ohřev musí být dřevěný obalový materiál
zahříván tak, aby bylo dosaženo minimální teploty
60 8C po dobu 1 minuty nepřetržitě v celém profilu
dřeva včetně jeho povrchu. Předepsaná teplota musí
být dosažena do 30 minut od začátku ošetření.

(2) Technické a technologické požadavky na
zařízení k tepelnému ošetření využívajícím mi-
krovlnný ohřev a průběh ošetření jsou uvedeny
v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Ošetření dřevěného obalového materiálu
sulfurylfluoridem musí být provedeno v souladu
s technologickým postupem schváleným Ústavem,

který zaručuje dosažení minimální koncentrace za
jednotku času po dobu 24 nebo 48 hodin na cílovou
teplotu a minimální konečnou koncentraci uvedenou
v tabulce č. 1 části C přílohy č. 3 k této vyhlášce.
Minimální koncentrace za jednotku času musí být
dosaženo v celém profilu dřeva, včetně jeho nejsil-
nější části, ačkoli koncentrace se měří v okolní at-
mosféře.

(2) Minimální teplota pro ošetřování podle od-
stavce 1 nesmí být nižší než 20 8C a minimální doba
expozice nesmí být menší než doba uvedená pro
každou teplotu v tabulce č. 1 části C přílohy č. 3
k této vyhlášce.

(3) Pokud není minimální koncentrace za jed-
notku času podle odstavce 1 dosaženo po 24 nebo
48 hodinách, i když je dosaženo minimální konečné
koncentrace, může být k jejímu dosažení povoleno
zvýšení doby ošetření nejvýše o 2 hodiny, aniž by se
zvýšila koncentrace sulfurylfluoridu, nebo se celý
proces ošetření zopakuje.

(4) Dřevěný obalový materiál obsahující kusy
dřeva přesahující 20 cm v příčném řezu ve svém nej-
menším rozměru a dřevěný obalový materiál s obsa-
hem vlhkosti vyšším než 75 % nesmí být podroben
ošetření sulfurylfluoridem.

(5) Technické a technologické požadavky na
zařízení k ošetření sulfurylfluoridem jsou uvedeny
v části C přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob prokázání splnění podmínek a rozsah
znalostí nezbytných k ošetření dřevěného

obalového materiálu registrovaného
provozovatele

[K § 68 odst. 8 písm. c) zákona]

(1) Rozsah znalostí nezbytných k ošetření dře-
věného obalového materiálu podle článku 98 odst. 1
písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 je uveden v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

(2) Registrovaný provozovatel prokazuje roz-
sah svých znalostí potřebných k provádění ošetření
dřevěného obalového materiálu formou distančních
testů zveřejněných na internetových stránkách
Ústavu.

(3) Distanční test uvedený v odstavci 2 obsa-
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huje 30 otázek a je složen úspěšně v případě nejméně
25 správných odpovědí. Čas pro zpracování testu je
60 minut a test je třeba složit nejpozději do 30 dnů
ode dne získání přístupu registrovaného provozova-
tele k distančnímu testu. Přihlašovací údaje k distanč-
nímu testu obdrží registrovaný provozovatel po po-
dání žádosti o oprávnění k provádění označování
uvedeného v čl. 96 nařízení (EU) 2016/2031 a oprav
dřevěného obalového materiálu podle čl. 97 nařízení
(EU) 2016/2031, pokud se jedná o registrovaného
provozovatele, který hodlá provozovat zařízení
k ošetřování.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 384/2011 Sb., o technických zaříze-
ních a o označování dřevěného obalového materiálu
a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizač-
ních prostředcích na ochranu rostlin, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.
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7

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné
kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným

orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí
(vyhláška o paušálních nákladech)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona
č. 26/2017 Sb., podle § 16 odst. 5 zákona č. 91/
/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 279/2013
Sb., podle § 75 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o ve-
terinární péči a o změně některých souvisejících zá-
konů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 182/
/2008 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 18/
/2012 Sb., a podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 199/2012 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 79 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše
paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů
vynaložených na ověření souladu se specifikacemi
a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvis-
losti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze
třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech), se
mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 písmeno a) zní:

„a) dodatečné kontroly uvedené v čl. 79 odst. 2
písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625,“.

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Například čl. 79 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných
s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých
životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků
na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES)
č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU)
č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení
Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES
a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směr-
nic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/
/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách),
čl. 37 odst. 1 a čl. 47 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,
čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze
dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky
dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích
zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým
se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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8

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 7. ledna 2020

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. června 2020 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Kostelní Radouň Jindřichův Hradec Jihočeský

Ministr:

Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 3. ledna 2020

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 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, § 4, 5 a 12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporova-
ných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí
č. 7/2019 ze dne 20. prosince 2019, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018, kterým se stanovuje
podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2018, a cenové roz-
hodnutí č. 8/2019 ze dne 20. prosince 2019, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 ze dne
26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 7/2019 a cenové rozhodnutí č. 8/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 20. prosince 2019,
v částce 10. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 7/2019
nabylo účinnosti dnem uveřejnění v Energetickém regulačním věstníku. Cenové rozhodnutí č. 8/2019 na-
bylo účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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