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407

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022

o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Vláda nařizuje podle § 93 odst. 4 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 zá-
kona č. 365/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje způsob určení výše nad-
měrného příjmu na základě čistých tržeb z prodeje
vyrobené elektřiny.

§ 2

Způsob určení nadměrného příjmu

(1) Nadměrný příjem za odvodové období NPi
v Kč se určí podle vztahu

NPi = max(0; (TPi – STROPi)),

kde je

i odvodové období,

TP tržní příjem z výroby elektřiny za od-
vodové období v Kč podle § 3,

STROP strop tržního příjmu za odvodové ob-
dobí v Kč podle § 4.

(2) Nadměrný příjem pro účely hlášení zálohy
se stanoví obdobně podle vztahu uvedeného v od-
stavci 1.

§ 3

Tržní příjem z výroby elektřiny
za odvodové období

(1) Tržní příjem z výroby elektřiny za odvo-
dové období se určí prostřednictvím čistých tržeb
z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťova-
cích obchodů.

(2) Čisté tržby z prodeje vyrobené elektřiny
včetně vlivu zajišťovacích obchodů se určí jako roz-
díl tržeb a nákladů souvisejících s vypořádáním ob-

chodů, kterými se v odvodovém období realizuje
tržní příjem z prodeje vyrobené elektřiny nebo za-
jištění tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny
a které pro každou obchodní hodinu v technických
jednotkách zajišťují rovnost množství prodané elek-
třiny a množství vyrobené elektřiny sníženého
o množství elektřiny na technologickou vlastní spo-
třebu a ostatní vlastní spotřebu, množství elektřiny
vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka
prostřednictvím přenosové nebo distribuční sou-
stavy a množství vyrobené a dodané regulační ener-
gie provozovateli přenosové soustavy.

(3) Pokud poplatník vede obchodní evidenci, ve
které pro každou obchodní hodinu eviduje v elektro-
nické podobě údaje o tržbách, nákladech a technic-
kých jednotkách podle odstavce 2 a ve které jsou
údaje evidovány systematicky a posloupně a jsou
chráněny proti změnám, použijí se pro určení čis-
tých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny údaje z ta-
kové obchodní evidence. Pokud poplatník nevede
obchodní evidenci splňující požadavky podle věty
první, použijí se účetní údaje evidované v účetnictví
poplatníka.

(4) Obchody podle odstavce 2 zahrnují prodeje
a nákupy elektřiny s fyzickou dodávkou elektřiny
i bez fyzické dodávky elektřiny.

(5) Tržby související s vypořádáním obchodů
podle odstavce 2 zahrnují zejména výnosy z

a) prodeje vyrobené elektřiny na velkoobchodním
trhu s elektřinou, včetně prodejů elektřiny a za-
jišťovacích obchodů bez ohledu na to, zda elek-
třina byla při vypořádání obchodu skutečně vy-
robena,

b) prodeje vyrobené elektřiny a dodané zákazní-
kům prostřednictvím přenosové nebo distri-
buční soustavy a z prodeje elektřiny dodané od-
běratelům elektřiny, jejichž místo odběru není
přímo připojeno k přenosové nebo distribuční
soustavě, včetně dodávek vyrobené elektřiny
přímým vedením,
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c) zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti
s výrobou elektřiny,

d) nákupu elektřiny na trhu v případě, že je místo
dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prodané
na obchodní hodinu na vypořádání obchodu
s elektřinou z výrobny elektřiny nakoupena
elektřina na trhu,

e) úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
podle § 19f energetického zákona vztahující se
k prodeji vyrobené elektřiny a dodané zákazní-
kům.

(6) Náklady související s vypořádáním ob-
chodů podle odstavce 2 zahrnují náklady

a) související s vypořádáním obchodů na zajištění
tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny,

b) na nákup elektřiny na trhu v případě, že je místo
dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prodané
na obchodní hodinu na vypořádání obchodu
s elektřinou z výrobny elektřiny nakoupena
elektřina na trhu,

c) ze zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti
s výrobou elektřiny.

§ 4

Strop tržního příjmu za odvodové období

Strop tržního příjmu za odvodové období
STROPi v Kč se určí podle vztahu

STROPi=∑ij[(MVEj –TVSj –OVSj –MEPj –MREj) × STPj],

kde je

i odvodové období,

j způsob výroby elektřiny nebo použité
palivo,

MVE množství vyrobené elektřiny v MWh,

TVS technologická vlastní spotřeba v MWh,

OVS ostatní vlastní spotřeba v MWh,

MEP množství elektřiny vyrobené a dodané do
odběrného místa poplatníka prostřednic-
tvím přenosové nebo distribuční soustavy
v MWh,

MRE množství vyrobené a dodané regulační ener-
gie provozovateli přenosové soustavy elek-
třiny v MWh,

STP strop tržního příjmu podle jednotlivých
způsobů výroby elektřiny nebo použitého
paliva podle § 95b odst. 1 energetického zá-
kona nebo průměru prodejní ceny elektřiny
vyrobené ve výrobně elektřiny, pro kterou
není stanoven strop tržního příjmu podle
§ 95b odst. 2 věty poslední energetického
zákona v Kč/MWh.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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408

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků
radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 5 a § 27 odst. 8
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení výše a způsobu
výpočtu poplatků za využívání rádiových

kmitočtů a čísel

Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše

a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007
Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády
č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., na-
řízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/
/2015 Sb., nařízení vlády č. 43/2017 Sb., nařízení
vlády č. 138/2018 Sb. a nařízení vlády č. 56/2020
Sb., se mění takto:

1. V příloze v položce 1 se za část A.2 vkládá
část A.3, která zní:
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2. V příloze v položce 1 část B zní:
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3. V příloze v položce 1 část C zní:
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4. V příloze v položce 1 část D zní:
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5. V příloze v položce 1 část E.2. zní:

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády o stanovení způsobu a výše tvorby
prostředků radiokomunikačního účtu

a způsobu jejich čerpání

Čl. II

V čl. II nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení
způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikač-
ního účtu a způsobu jejich čerpání, se slova

„31. ledna 2023“ nahrazují slovy „31. prosince
2025“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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409

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2022

o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 1 zá-
kona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve
znění zákona č. 12/2020 Sb.:

§ 1

Pravidla pro výpočet minimálního limitu
pojistného plnění

(1) Minimální limit pojistného plnění na jeden
kalendářní rok pro pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při správě kvalifikovaného systému
elektronické identifikace (dále jen „minimální limit
pojistného plnění“) se vypočte ze základu pro vý-
počet minimálního limitu pojistného plnění ve výši
25 000 000 Kč (dále jen „základ pro výpočet“).

(2) Minimální limit pojistného plnění při vydá-
vání prostředku pro elektronickou identifikaci
s úrovní záruky nízká pro počet držitelů do

a) 100 000 je roven základu pro výpočet,

b) 500 000 je roven dvojnásobku základu pro vý-
počet.

(3) Minimální limit pojistného plnění při vydá-
vání prostředku pro elektronickou identifikaci
s úrovní záruky značná pro počet držitelů do

a) 100 000 je roven dvojnásobku základu pro vý-
počet,

b) 500 000 je roven trojnásobku základu pro vý-
počet.

(4) Minimální limit pojistného plnění při vydá-

vání prostředku pro elektronickou identifikaci
s úrovní záruky vysoká pro počet držitelů do

a) 100 000 je roven trojnásobku základu pro vý-
počet,

b) 500 000 je roven čtyřnásobku základu pro vý-
počet.

(5) Pro každé další navýšení počtu držitelů
o maximálně 500 000 oproti maximálnímu po-
čtu držitelů podle odstavce 2 písm. b), odstavce 3
písm. b) nebo odstavce 4 písm. b) se minimální limit
pojistného plnění navýší o základ pro výpočet.

(6) Při vydávání prostředků pro elektronickou
identifikaci různých úrovní záruky je minimální li-
mit pojistného plnění roven nejvyšší částce vypo-
čtené podle odstavců 2 až 5.

§ 2

Přechodné ustanovení

Akreditovaná osoba je povinna uvést výši limitu
pojistného plnění pro své pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systé-
mu elektronické identifikace do souladu s minimál-
ním limitem pojistného plnění, a to nejpozději do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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410

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí
nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy,

ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních sy-
stémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu
obecních úřadů a úřadů městských částí nebo měst-
ských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb., se mění
takto:

1. V části Jihočeský kraj, Správní obvod obce
s rozšířenou působností České Budějovice, se za
slovo „Heřmaň,“ vkládá slovo „Hlavatce,“, za slovo
„Srubec,“ se vkládají slova „Staré Hodějovice,“ a za
slovo „Vrábče,“ se vkládá slovo „Vráto,“.

2. V části Jihočeský kraj, Správní obvod obce
s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, se za
slovo „Číměř,“ vkládá slovo „Člunek,“.

3. V části Liberecký kraj, Správní obvod obce
s rozšířenou působností Liberec, se za slova „Proseč
pod Ještědem,“ vkládá slovo „Rynoltice,“.

4. V části Pardubický kraj, Správní obvod obce

s rozšířenou působností Pardubice, se za slovo
„Voleč,“ vkládá slovo „Živanice,“.

5. V části Pardubický kraj, Správní obvod
obce s rozšířenou působností Přelouč, se za slovo
„Litošice,“ vkládá slovo „Mokošín,“.

6. V části Kraj Vysočina, Správní obvod obce
s rozšířenou působností Jihlava, se za slovo
„Zbinohy,“ vkládá slovo „Zhoř,“.

7. V části Kraj Vysočina, Správní obvod obce
s rozšířenou působností Třebíč, se za slova „Horní
Heřmanice,“ vkládají slova „Horní Smrčné,“.

8. V části Zlínský kraj, Správní obvod obce
s rozšířenou působností Zlín, se za slovo
„Machová,“ vkládá slovo „Mysločovice,“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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