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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 214

Rozeslána dne 15. prosince 2021

Cena Kč 53,–

O B S A H:
479. S d ě l e n í Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
480. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
481. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
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479
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 10. prosince 2021
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministr:
v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
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480
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 10. prosince 2021
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického
úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu
č. 534/2006 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., sdělením Českého statistického úřadu
č. 167/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu
č. 164/2012 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 114/2014 Sb., sdělením Českého statistického úřadu
č. 322/2014 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 420/2016 Sb. a sdělením Českého statistického
úřadu č. 153/2019 Sb.
Aktualizace Číselníku zemí (CZEM) je prováděna na základě změn mezinárodní normy ISO 3166-1,
které na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), a doporučení Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Platné znění Číselníku zemí (CZEM) je uvedeno v příloze tohoto sdělení a bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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481
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 13. prosince 2021
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 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 7/2021 ze dne
30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí
č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice
a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 9/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují
ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 7/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2021, v částce 10, cenové rozhodnutí
č. 8/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2021, v částce 11, a cenové rozhodnutí
č. 9/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2021, v částce 12. Uvedeným dnem
uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2022.

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