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591

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011
Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na
výstavbu výrobny elektřiny, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „nebo jiné závažné
skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci“ na-
hrazují slovy „podle § 30c odst. 2 energetického zá-
kona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4
energetického zákona“.

2. V § 2 písm. b) se za slovo „koncepci“ vklá-
dají slova „a surovinovou politiku státu“.

3. V § 2 písm. c) se slova „Národním akčním
plánem České republiky pro energii z obnovitelných
zdrojů“ nahrazují slovy „integrovaným vnitrostát-
ním plánem v oblasti energetiky a klimatu České
republiky“.

4. V § 2 písm. e) se za slova „předpokládané
výrobny elektřiny“ vkládají slova „a jeho soulad
s územně plánovací dokumentací“ a na konci textu
písmene se doplňují slova „a soulad s energetickým
posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, je-li pro danou
výrobnu elektřiny energetický posudek podle zá-
kona o hospodaření energií zpracován“.

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účin-
nosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné ener-
gie.“.

6. V § 2 písmeno h) zní:

„h) předpoklady žadatele k zajištění financování
výstavby předpokládané výrobny elektřiny
z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím cizích
zdrojů financování,“.

7. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 387/2012 Sb.
Vzor žádosti o udělení autorizace
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2012 Sb.
Vzor oznámení
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, která nebyla ke dni nabytí účinnosti
této vyhlášky pravomocně skončena, se dokončí po-

dle vyhlášky č. 387/2012 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68
k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotli-
vých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění
lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky
č. 403/2013 Sb., vyhlášky č. 343/2015 Sb. a vyhlášky
č. 323/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. o) se číslo „16“ nahrazuje čís-
lem „1“.

2. V § 1 písm. r) se slova „a bažant královský –

kohout slepice pouze v části honitby, která je
bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna do
31. prosince“ nahrazují slovy „s výjimkou části ho-
nitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo
honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69
zákona), v níž lze lovit bažanta královského – ko-
houta i slepici od 1. ledna do 31. prosince“.

3. V § 1 písm. s) se slova „31. prosince, s výjim-
kou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k)
zákona]“ nahrazují slovy „31. ledna s výjimkou části
honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona],
nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí
(§ 69 zákona)“, slova „16. října do 31. ledna“ se na-
hrazují slovy „1. ledna do 31. prosince“ a číslo „5“ se
nahrazuje slovy „4 a 5“.

4. V § 1 se na konci textu písmene z) doplňují
slova „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí
[§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla
samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit
krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince“.

5. V § 1 se na konci textu písmene bb) doplňují
slova „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí
[§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla

samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit
perličku od 1. ledna do 31. prosince“.

6. V § 1 se na konci písmene ff) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno gg), které zní:

„gg) orebice rudá od 1. září do konce února s výjim-
kou části honitby, která je bažantnicí [§ 2
písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla
samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž
lze lovit orebici rudou od 1. ledna do 31. pro-
since, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.“.

7. V § 2 odst. 4 se slova „bažanta obecného od
1. září do 31. prosince“ nahrazují slovy „bažanta
obecného od 1. září do 31. ledna“, za slova „lovit
bažanta obecného“ se vkládají slova „a orebici
rudou“ a slova „loveckého dravce od 1. září do
31. prosince“ se nahrazují slovy „loveckého dravce
od 1. ledna do 31. prosince“.

8. V § 2 odst. 5 se slova „od 1. února do
31. března“ nahrazují slovy „od 1. ledna do 31. pro-
since“.

9. V § 2a se za písmeno d) vkládá nové písme-
no e), které zní:

„e) sika Dybowského – jelen od 1. července do
31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s vý-
jimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let
věku od 1. ledna do 31. prosince,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písme-
na f) a g).

10. V § 3 odst. 1 se za slova „lov bažanta obec-
ného“ vkládají slova „ , bažanta královského, orebici
rudou, krocana divokého a perličky kropenaté“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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