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O B S A H :

447. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

448. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských
cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

449. Nař ízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů
srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

450. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech,
ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.

451. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

452. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
vyhlášky č. 507/2005 Sb.

453. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře
výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.

454. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora
trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při

invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Vláda nařizuje podle § 390 odst. 2 zákona č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, a podle § 447 odst. 4 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona
č. 131/1982 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona
č. 264/2006 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA
VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ

NESCHOPNOSTI VZNIKLÉ PRACOVNÍM
ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

A ÚPRAVA NÁHRADY NÁKLADŮ NA VÝŽIVU
POZŮSTALÝCH PODLE

PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-

covní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na vý-
dělku“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých pří-
slušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle záko-
níku práce, popřípadě podle dřívějších právních před-
pisů1), se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě
zvýšený podle pracovněprávních předpisů2), a pro vý-
počet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popří-
padě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se
zvyšuje o 4,4 %.

§ 2

(1) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na vý-
dělku a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po
31. prosinci 2008, průměrný výdělek rozhodný pro vý-
počet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů
na výživu pozůstalých se podle § 1 nezvyšuje.
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1) § 193, 195, 197 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
§ 369, 371, 375 a 377 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského
pojištění a důchodového zabezpečení.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2) Nařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).



(2) Úprava podle § 1 se provede bez žádosti za-
městnance nebo pozůstalých; na žádost zaměstnance se
provede v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na vý-
dělku nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalid-
ního nebo částečného invalidního důchodu podle práv-
ních předpisů o sociálním zabezpečení, nebo zvýšení
plného invalidního nebo částečného invalidního dů-
chodu podle právních předpisů o důchodovém pojiště-
ní.2)

(3) Úprava podle § 1 se provede na žádost zaměst-
nance i v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na vý-
dělku nepříslušela, protože to neumožňovalo ustano-
vení § 195 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
účinné před 1. červnem 1994.

ČÁST DRUHÁ

ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA
VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ

NESCHOPNOSTI NEBO PŘI INVALIDITĚ
A ÚPRAVA NÁHRADY NÁKLADŮ NA VÝŽIVU

POZŮSTALÝCH PODLE
OBČANSKOPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti nebo při invaliditě3) (dále jen „ná-
hrada“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých se
upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro vý-
počet náhrady, popřípadě zvýšený podle dřívějších
právních předpisů4), a pro výpočet náhrady nákladů
na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle ob-
čanskoprávních předpisů, se zvyšuje o 4,4 %. Úprava
náhrady podle věty první se neprovede, vznikl-li nárok
na náhradu a na náhradu nákladů na výživu pozůsta-
lých po 31. prosinci 2008.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 4

Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její úpravě
provedené podle § 1 a pro náhradu i po její úpravě
provedené podle § 3 platí čl. V zákona č. 160/1993
Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní
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Nařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

3) § 445 a § 447 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
4) Nařízení vlády č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při

invaliditě.
Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.
Nařízení vlády č. 317/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb.
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb.
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb.
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb.
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 464/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb.



rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe-
čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a ně-
které další zákony.

§ 5

Náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada a náhrada

nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto
nařízení, přísluší od 1. ledna 2009.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr spravedlnosti:
v z. JUDr. Svoboda v. r.

ministr
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo

náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení
neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků

z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

Vláda nařizuje podle § 71 odst. 3 zákona č. 220/
/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby
a vojenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze, a podle § 127 odst. 3 zákona č. 221/
/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti nebo při uznání plné invalidity
nebo částečné invalidity vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání a náhrada za ztrátu na platu
po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
uznání plné invalidity nebo částečné invalidity vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen
„náhrada za ztrátu na výdělku“), příslušející vojákovi
podle jiného právního předpisu1), se upravuje tak, že
průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za
ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle jiného
právního předpisu2), se zvyšuje o 4,4 %.

§ 2

Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku

po 31. prosinci 2008, průměrný výdělek se podle § 1
nezvyšuje.

§ 3

Úprava podle § 1 se provede bez žádosti vojáka; na
žádost vojáka se provede v případech, kdy mu náhrada
za ztrátu na výdělku nepříslušela pouze v důsledku
zvýšení invalidního nebo částečného invalidního dů-
chodu podle právních předpisů o sociálním zabezpeče-
ní nebo zvýšení plného invalidního nebo částečného
invalidního důchodu podle předpisů o důchodovém
pojištění.

§ 4

Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle to-
hoto nařízení přísluší od 1. ledna 2009.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministryně obrany:
JUDr. Parkanová v. r.
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1) § 62 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních
poměrech vojáků v záloze.
§ 118 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

2) Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků)
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva,

a částky normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006
Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle
§ 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna
2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 6

Kč

jedna 999

dvě 1 367

tři 1 788

čtyři a více 2 156

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná pa-
liva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období
od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní
měsíc:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 6

Kč

jedna 598

dvě 818

tři 1 070

čtyři a více 1 322

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení po-
dle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od
1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy
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Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 6

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha
více než
100 000

50 000 –
99 999

10 000 –
49 999 do 9 999

jedna 5 088 4 045 3 804 3 380 3 165

dvě 7 380 5 952 5 622 5 042 4 747

tři 10 140 8 274 7 842 7 083 6 698

čtyři a více 12 737 10 487 9 966 9 051 8 587

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 6

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha
více než
100 000

50 000 –
99 999

10 000 –
49 999 do 9 999

jedna 3 109 3 109 3 109 3 109 3 109

dvě 4 719 4 719 4 719 4 719 4 719

tři 6 654 6 654 6 654 6 654 6 654

čtyři a více 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se
stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení
za leden 2009.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

1. místopředseda vlády
a ministr pro místní rozvoj:

Čunek v. r.

Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 449 / 2008Částka 146 Strana 7775



450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností
v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/
/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se
stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, se
mění takto:

1. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa
České republiky ve 3. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Provádění odborných úkolů celních orgánů
v oblasti dohledu nebo kontroly v rámci příslušných
jednotlivých agend s vazbami na další agendy.“.

2. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa
České republiky ve 3. tarifní třídě se doplňuje bod 4,
který zní:

„4. Provádění kontrolních činností v systému vý-
konového zpoplatnění pozemních komunikací nebo
kontroly dálničních kuponů. Provádění kontrolních
činností v rámci státního odborného dozoru v silniční
dopravě. Odhalování a řešení přestupků svěřených do
působnosti celních orgánů včetně jejich vyřizování
v blokovém řízení. Provádění prvotních správních
úkonů směřujících k projednání zjištěných přestupků
nebo jiných správních deliktů a postupování získaných
podkladů pro jejich řešení příslušným útvarům Celní
správy České republiky.“.

3. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa
České republiky ve 4. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Zajišťování agendy dohledu nebo kontroly
v rámci působnosti celního orgánu, například kontroly
zboží, dopravních prostředků, kontroly a prověřování
existence a pravosti dokladů a jiných záznamů vztahu-
jících se na zboží podléhající celnímu dohledu nebo
daňovému řízení.“.

4. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa
České republiky ve 4. tarifní třídě bod 2 zní:

„2. Příprava rozhodnutí při propuštění zboží ob-
chodního charakteru do celních režimů vývoz a tranzit
nebo propouštění zboží, které nemá obchodní charak-
ter, do celních režimů dovoz, vývoz a tranzit nebo pro-
vádění základních úkonů v oblasti odhalování trestných

činů a pátrání po zboží uniklém nebo odňatém při do-
hledu celních orgánů.“.

5. V části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská
služba České republiky zní:

„1.2. Vězeňská služba České republiky
1. tarifní třída – referent
1. Výkon strážní služby na strážních věžích.
2. Výkon strážní služby při doprovodu vozidel nebo

osob uvnitř vazební věznice, věznice nebo ústavu
pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“).

3. Výkon strážní služby ve strážní a zásahové hlídce
pod odborným vedením.

4. Výkon služby justiční stráže na vstupu do budovy
soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva.

5. Přeprava vězněných osob nebo chovanců.
2. tarifní třída – vrchní referent
1. Výkon strážní služby při eskortování vězňů mimo

vazební věznici, věznici nebo ústav pod odborným
vedením.

2. Výkon strážní služby ve vazební věznici, věznici
nebo v ústavu pod odborným vedením.

3. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici
nebo v ústavu pod odborným vedením.

4. Výkon činností při zajišťování pořádku a bezpeč-
nosti v místech výkonu služby justiční stráže pod
odborným vedením.

5. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím
výkonem eskortní činnosti.

3. tarifní třída – asistent
1. Výkon strážní služby ve vazební věznici, věznici, na

vnějším střeženém pracovišti nebo v ústavu nebo při
eskortování vězňů.

2. Výkon dozorčí služby ve vymezeném úseku, který
je součástí dozorčího stanoviště, na němž je vyko-
návána dozorčí služba (dále jen „vymezený úsek“)
ve vazební věznici, věznici nebo ústavu, ve vymeze-
ném úseku nestřeženého pracoviště nebo předvádění
odsouzených ve vymezeném úseku vazební věznice,
věznice nebo ústavu.

3. Výkon strážní nebo dozorčí služby při předvádění
vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.
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4. Výkon činností při zajišťování pořádku a bezpeč-
nosti v místech výkonu služby justiční stráže.

5. Výkon strážní nebo eskortní služby se služebním
psem.

4. tarifní třída – vrchní asistent
1. Zajišťování strážní služby ve vymezeném úseku va-

zební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vyme-
zeném úseku vnějšího střeženého pracoviště (vstupy
a vjezdy) nebo výkon strážní služby při eskortování
zvlášť nebezpečných vězněných osob (výjimečné
a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný
zločin apod.).

2. Zajišťování dozorčí služby ve vazební věznici, věz-
nici, ústavu nebo na nestřeženém pracovišti.

3. Zajišťování strážní nebo dozorčí služby při předvá-
dění vězněných osob ve vazební věznici, věznici
nebo při předvádění chovanců v ústavu.

4. Zajišťování práv a povinností obviněných a odsouze-
ných ve vazební věznici nebo věznici.

5. Zajišťování činností na služebně justiční stráže nebo
samostatný výkon činností na operačním středisku
v justičním objektu.

6. Koordinace přepravy vězněných osob a chovanců.
7. Výkon speciálních kynologických činností při vy-

hledávání omamných a psychotropních látek ve va-
zební věznici, věznici nebo v ústavu.

5. tarifní třída – inspektor
1. Koordinace a kontrola výkonu dozorčí, strážní nebo

eskortní služby ve směně nebo přepravy vězněných
osob nebo chovanců nebo služební kynologie včetně
činností při přípravě a využití psychotropních a ná-
vykových látek.

2. Koordinace a kontrola výkonu strážní služby v bu-
dovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpeč-
nosti v místech výkonu služby justiční stráže.

3. Zajišťování práv a povinností obviněných a odsouze-
ných umístěných v krizových odděleních, odsouze-
ných umístěných v odděleních s poruchou duševní
a poruchou chování, v odděleních pro trvale pra-
covně nezařaditelné, v odděleních pro ochrannou
léčbu v ústavní formě a chovanců v ústavu.

4. Samostatné zajišťování provozu operačního středis-
ka ve vazební věznici nebo věznici.

5. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů,
metodické vedení psovodů a zpracovávání programů
výcviku.

6. tarifní třída – vrchní inspektor
1. Komplexní koordinace a kontrola dozorčí a strážní

služby nebo eskortní služby nebo služby justiční
stráže.

2. Samostatné zajišťování práv a povinností obvině-
ných, uplatňování kázeňské pravomoci vůči obvině-
ným a vyřizování kázeňských přestupků obvině-
ných.

3. Zajišťování činnosti výcvikového střediska služební
kynologie.

7. tarifní třída – komisař

1. Příprava a řešení systémových opatření, postupů
a zásad výkonu služby vězeňské stráže ve vazební
věznici, věznici nebo v ústavu nebo justiční stráže
při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech vý-
konu služby justiční stráže.

2. Koordinace a zajišťování bezpečnostních opatření
v organizačních jednotkách Vězeňské služby České
republiky při plnění úkolů při řešení krizových si-
tuací nebo mimořádných událostí.

3. Zpracovávání zásad a postupů při realizaci výkonu
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo za-
bezpečovací detence.

4. Zpracovávání jednotných zásad a postupů výkonu
služby vězeňské nebo justiční stráže.

5. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vě-
zeňské služby České republiky podle zvláštních
právních předpisů při předcházení, odhalování, do-
kumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků
Vězeňské služby České republiky s působností ve
vazební věznici nebo věznici včetně spolupráce s Po-
licií České republiky při podílení se na předcházení
a odhalování trestné činnosti ve výkonu vazby nebo
ve výkonu trestu odnětí svobody s působností ve
vazební věznici nebo věznici.

8. tarifní třída – vrchní komisař

1. Koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vě-
zeňské služby České republiky a výkon činnosti
pověřeného orgánu Vězeňské služby České repu-
bliky podle zvláštních právních předpisů při před-
cházení, odhalování, dokumentaci a vyšetřování
skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti
příslušníků Vězeňské služby České republiky s pů-
sobností ve vazební věznici nebo věznici a vý-
kon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby
České republiky vůči příslušníkům zařazeným do
oddělení prevence a stížností ve vazební věznici
nebo věznici včetně spolupráce s Policií České repu-
bliky při podílení se na předcházení a odhalování
trestné činnosti ve výkonu vazby nebo výkonu tres-
tu odnětí svobody s působností ve vazební věznici
nebo věznici.

2. Koordinace a usměrňování přímého výkonu služby
vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo
ústavu nebo justiční stráže v místech výkonu služby.
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3. Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody ve va-
zební věznici nebo věznici. Koordinace a stanovo-
vání způsobu realizace výkonu zabezpečovací de-
tence v ústavu.

4. Výkon koncepčních a koordinačních činností a podíl
na stanovování hlavních směrů výkonu vazby, vý-
konu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací
detence nebo výkonu služby vězeňské a justiční
stráže.

9. tarifní třída – rada
1. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vě-

zeňské služby České republiky a koordinace plnění
úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České
republiky podle zvláštních právních předpisů při
předcházení, odhalování, dokumentaci a vyšetřování
skutkově a právně mimořádně složité trestné čin-
nosti příslušníků Vězeňské služby České republiky
s působností na celém území České republiky a na
Generálním ředitelství Vězeňské služby České repu-
bliky včetně spolupráce s Policií České republiky při
podílení se na předcházení a odhalování trestné čin-
nosti ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí
svobody s působností na celém území České repu-
bliky.

2. Samostatný výkon činností souvisejících se zpraco-
váváním koncepce a koordinace a usměrňování vý-
konu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
a zabezpečovací detence.

3. Samostatný výkon činností souvisejících se zpraco-
váváním koncepce a koordinace hlavních směrů vý-
konu služby vězeňské a justiční stráže.

4. Samostatný výkon činností souvisejících se zpraco-
váváním koncepce a koordinace a komplexní zajišťo-
vání činnosti ve vazební věznici, věznici nebo
ústavu.

10. tarifní třída – vrchní rada
1. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů
činností v oblasti policejních úkonů ve Vězeňské
službě České republiky při předcházení, odhalování,
dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti přísluš-
níků Vězeňské služby České republiky včetně
spolupráce s Policií České republiky při podílení se
na předcházení a odhalování trestné činnosti ve vý-
konu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s pů-
sobností na celém území České republiky.

2. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů
výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a vý-
konu zabezpečovací detence.

3. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů
výkonu služby vězeňské a justiční stráže.

4. Stanovování koncepce, koordinace a komplexní za-

jišťování činnosti vazební věznice, věznice nebo
ústavu.

11. tarifní třída – vrchní státní rada
1. Komplexní koordinace Vězeňské služby České re-

publiky.“.

6. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České
republiky ve 4. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který
zní:

„4. Výkon základních policejně kynologických
činností v útvarech policie.“.

7. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České
republiky v 5. tarifní třídě se doplňuje bod 8, který zní:

„8. Samostatný výkon speciálních kynologických
činností pro potřeby trestního řízení v útvarech poli-
cie.“.

8. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České
republiky v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 16, který
zní:

„16. Výkon odborných kriminalisticko-technic-
kých činností v oboru policejní kynologie aplikací me-
tody pachové identifikace.“.

9. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České
republiky v 7. tarifní třídě bod 10 zní:

„10. Koordinace činností při zajišťování bezpeč-
nosti chráněných osob nebo objektů zvláštního vý-
znamu včetně koordinace součinnosti s dalšími sub-
jekty ve vymezeném rozsahu v útvarech policie s pů-
sobností na celém území České republiky.“.

10. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České
republiky v 8. tarifní třídě bod 10 zní:

„10. Komplexní koordinace činností při zajišťo-
vání ochrany života a zdraví chráněných osob nebo
ochrany zastupitelských úřadů, určených objektů a sí-
delních objektů včetně stanovování nejnáročnějších po-
stupů a způsobů této ochrany.“.

11. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský zá-
chranný sbor České republiky v 1. tarifní třídě se do-
plňuje bod 2, který zní:

„2. Provádění běžné údržby a drobných oprav
techniky a provádění podpůrných a doplňkových čin-
ností při hasebních a záchranných pracích.“.

12. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský zá-
chranný sbor České republiky ve 2. tarifní třídě se do-
plňuje bod 2, který zní:

„2. Řízení vozidel s maximální přípustnou hmot-
ností vyšší než 3500 kilogramů při hasebních a záchran-
ných pracích nebo mimořádných událostech včetně je-
jich běžné údržby a drobných oprav.“.

13. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský zá-

Sbírka zákonů č. 450 / 2008Strana 7778 Částka 146



chranný sbor České republiky ve 3. tarifní třídě v bo-
dě 1 se slova „ve specializačních“ nahrazují slovem „v“.

14. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský zá-
chranný sbor České republiky ve 4. tarifní třídě bod 1
zní:

„1. Zajišťování a koordinace hasebních a záchran-
ných prací při zásahu s uplatněním samostatného roz-
hodování a s odpovědností za celé určené úseky čin-
nosti.“.

15. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě Čes-
ké republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii
České republiky a Hasičském záchranném sboru České
republiky v 2.2. Vězeňská služba České republiky
v 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání v 7. tarifní
třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Zajišťování informačních, publicistických a tis-
kových vztahů organizačních jednotek Vězeňské
služby České republiky k veřejnosti a hromadným sdě-
lovacím prostředkům včetně publicistické činnosti a vy-
stupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tis-
kový mluvčí).“.

16. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě Čes-
ké republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii
České republiky a Hasičském záchranném sboru České
republiky v 2.2. Vězeňská služba České republiky
v 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání v 8. tarifní
třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediál-
ních strategií při výkonu činností ve Vězeňské službě.“.

17. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě Čes-
ké republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii
České republiky a Hasičském záchranném sboru České
republiky v 2.3. Policie České republiky v 2.3.12. Další
činnosti v 7. tarifní třídě v bodě 5 se slovo „pokusné“
zrušuje.

18. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě Čes-
ké republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii
České republiky a Hasičském záchranném sboru České
republiky v 2.4. Hasičský záchranný sbor České repu-
bliky v 2.4.5. Další specializované činnosti v 8. tarifní
třídě v bodě 2 se za slovo „Poskytování“ vkládá slovo
„komplexní“.

19. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě Čes-
ké republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii
České republiky a Hasičském záchranném sboru České
republiky v 2.4. Hasičský záchranný sbor České repu-
bliky 2.4.11. Další činnosti zní:

„2.4.11. Další činnosti

2. tarifní třída – vrchní referent

1. Poskytování podpory při mimořádných událostech
nebo při cvičeních v terénu výrobou a výdejem jídel.

3. tarifní třída – asistent

1. Vykonávání potápěčských činností pod vodou při
zásahu do hloubky 40 m v prostředí umožňujícím
přímý výstup k hladině.

2. Poskytování psychické pomoci prostřednictvím jed-
noduchých laických postupů vedoucích ke zmírnění
následků traumatizující události.

3. Obsluha a údržba vozidel zdravotnické služby a je-
jich specifického zdravotnického vybavení včetně
výkonu činností na úseku neodkladné péče při pro-
vádění diagnosticko-třídicích činností v místě zásahu
pod odborným dohledem.

4. Zajišťování podpůrných činností při provádění trha-
cích prací včetně manipulace s výbušninami bez
oprávnění přivádět výbušniny k výbuchu.

5. Stanovování technologických postupů a jejich kal-
kulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly je-
jich dodržování a výroba dietních jídel v rozsahu
podle dietního systému závazného ve zdravotnic-
kých zařízeních při mimořádných událostech nebo
při cvičeních v terénu.

4. tarifní třída – vrchní asistent
1. Vykonávání potápěčských činností pod vodou při

zásahu v prostředí neumožňujícím přímý výstup
k hladině včetně vykonávání potápěčských činností
pod vodou při zásahu v hloubce nad 40 m.

2. Vykonávání lezeckých činností při zásazích ve výšce
a nad volnou hloubkou s uplatněním samostatného
rozhodování a odpovědností za určený úsek činnosti
včetně samostatného vedení pravidelné odborné pří-
pravy hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad
volnou hloubkou.

3. Ošetřovatelská péče včetně zajišťování periferního
žilního vstupu vykonávaná v ambulantní péči při
mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu
pod odborným dohledem.

4. Provádění trhacích prací malého rozsahu, kromě de-
strukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních
komínů.

5. tarifní třída – inspektor
1. Provádění trhacích prací velkého rozsahu včetně de-

strukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních
komínů a současné zajišťování trvalé akceschopnosti
a řízení činnosti družstva.

2. Komplexní organizace činností souvisejících se za-
bezpečováním provozu stravovacího zařízení nebo
provozu kuchyně při mimořádných událostech nebo
při cvičeních v terénu.
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3. Specifická ošetřovatelská péče vykonávaná bez od-
borného dohledu v ambulantní péči a při mimořád-
ných událostech nebo při cvičeních v terénu.

6. tarifní třída – vrchní inspektor
1. Určování priorit v ošetřovatelském procesu při

mimořádných událostech nebo při cvičeních v te-
rénu.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.
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451

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravné

a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních

motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157
odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši

a) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,

nejdéle však 18 hodin,
c) 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši

a) 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

§ 4
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty po-
dle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 28,50 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely po-
skytování cestovních náhrad mění sazba základní ná-
hrady za používání silničních motorových vozidel a sta-
noví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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452

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 77 odst. 1, § 78 odst. 11 a § 119 odst. 6 zákona č. 435/
/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších před-
pisů:

Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky
č. 507/2005 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 6 se slova „chráněné pracovní
dílny“ nahrazují slovy „pracovního místa v chráněné
pracovní dílně“.

2. V § 6 úvodní části ustanovení se slova „chrá-
něné pracovní dílny“ nahrazují slovy „pracovního mís-
ta v chráněné pracovní dílně“.

3. V § 7 odst. 3 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d)
a § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „mzdy6)“ nahrazuje
slovy „mzdy nebo platu6) nebo mu podle § 192 odst. 1
část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada
mzdy nebo platu nepřísluší“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Zákoník práce.
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh
a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.“.

4. V § 7 odst. 3 písm. e), § 11 odst. 2 písm. e)
a § 15 odst. 2 písm. e) se slova „nemocného člena ro-
diny, za které náleží podpora při ošetřování člena ro-
diny7)“ nahrazují slovy „dítěte nebo péče o ně nebo

ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží oše-
třovné7),“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.“.

5. V § 8 odst. 1 písm. b) a v § 9 odst. 1 písm. b) se
slova „spojené s povinnými revizemi a náklady na“ na-
hrazují slovy „na povinné revize a“.

6. Odkaz pod nadpisem části třetí zní: „(§ 78
odst. 11 zákona)“.

7. § 13 se zrušuje.

8. V § 14 se slovo „výsledná“ nahrazuje slovem
„celková“.

9. V § 24 se za slovo „vyúčtování“ vkládá slovo
„vyplacených“.

10. V § 26 se slovo „mezd“ nahrazuje slovy
„mzdových nákladů“.

11. § 27 a 28 se včetně nadpisů zrušují.

12. Na konci § 31 se doplňuje věta „Celková výše
příspěvku podle § 24, 26 a 30 se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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453

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití
a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy,

ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 12 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovi-
telných zdrojů), k provedení § 3 odst. 1 a 2 tohoto zá-
kona:

Čl. I

Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způ-
sobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby
elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 2 zní:
„b) kategorie pro proces anaerobní fermentace, a to

1. kategorie AF1, která zahrnuje biomasu s půvo-
dem v cíleně pěstovaných energetických plodi-
nách2) určenou k výrobě bioplynu, pokud tato
biomasa tvoří v daném kalendářním měsíci více
než polovinu hmotnostního podílu v sušině
vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek
vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v pří-

loze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 2, skupině
č. 2, písmena a) až g),

2. kategorie AF2, která zahrnuje veškerou jinou
biomasu, než je uvedena v bodu 1.

2) Čl. 88 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité re-
žimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001,
(ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES)
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES)
č. 2529/2001. “.

2. V § 4 odstavec 5 zní:
„(5) Příloha č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1 sta-

noví 5 skupin biomasy, které jsou zařazeny do společ-
ných kategorií pro procesy termické přeměny, a v ta-
bulce č. 2 stanoví 2 skupiny biomasy, které jsou za-
řazeny do společných kategorií pro proces anaerobní
fermentace. Druhy biomasy, které nejsou v příloze č. 1
k této vyhlášce obsaženy v žádné skupině, patří do
kategorií S2, P2, O2 a AF2.“.

3. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb.

Sbírka zákonů č. 453 / 2008Strana 7784 Částka 146



Sbírka zákonů č. 453 / 2008Částka 146 Strana 7785



Sbírka zákonů č. 453 / 2008Strana 7786 Částka 146



Sbírka zákonů č. 453 / 2008Částka 146 Strana 7787



Sbírka zákonů č. 453 / 2008Strana 7788 Částka 146



Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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454

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou

a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98
odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
kání a o výkonu státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18
zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon 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 před-
pisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27
odst. 7 energetického zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elek-
třinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu
s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006
Sb. a vyhlášky č. 365/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá
slovo „explicitní“.

2. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „ , kterého se
zúčastňují subjekty zúčtování“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. w) a x) se slova „v celých
MWh“ zrušují.

4. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene d) do-
plňují slova „ , nebo organizátor trhu v případě orga-
nizování denního trhu s elektřinou formou market cou-
plingu společně pro tržní oblast České republiky
a okolní tržní oblasti“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až o), která znějí:
„l) implicitní aukcí – tržně založený způsob přidělení

přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je
na základě cenových nabídek obchodované elek-
třiny účastníků aukce přidělena zveřejněná obcho-
dovatelná přenosová kapacita a kde jejím přiděle-
ním vzniká účastníkovi aukce závazek dodávky
a odběru elektřiny,

m) market couplingem – způsob propojení organizo-

vaných denních trhů s elektřinou provozovaných
organizátory trhu na principu implicitní aukce, je-
hož výsledkem je určení toku a množství elektřiny
mezi tržními oblastmi, ceny elektřiny a obchodo-
vaného množství elektřiny na jednotlivých organi-
zovaných denních trzích a v rozsahu přenosové
kapacity alokované prostřednictvím implicitní
aukce,

n) organizátorem trhu – operátor trhu a organizátoři
denních trhů s elektřinou v sousedních zemích,

o) tržní oblastí – území, v rámci kterého je organizá-
torem trhu organizován denní trh s elektřinou
zpravidla v rámci jedné elektrizační soustavy vy-
mezené vůči ostatním oblastem místy s nedostat-
kem kapacity v přenosové soustavě nebo v propo-
jených přenosových soustavách, zpravidla přes-
hraničními přenosovými profily.“.

6. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „nebo z jedné
sousední přenosové soustavy do jiné sousední přeno-
sové soustavy“ zrušují.

8. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „odchylek“
vkládají slova „ , nebo operátor trhu“.

9. V § 5 se odstavec 17 zrušuje.
Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavec 17.

10. V § 5 odstavec 17 zní:
„(17) Provozovatel distribuční soustavy účtuje za

nedodržení rozmezí hodnot účiníku cenu stanovenou
cenovým rozhodnutím Úřadu.“.

11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 5a
Zkušební provoz

(1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve
zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce
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elektřiny pro ověření technických parametrů, provoz-
ních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově in-
stalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elek-
trického zařízení odběratele, jehož odběrné zařízení je
připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší.

(2) Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo
distribuce elektřiny ve zkušebním provozu předkládá
žadatel provozovateli přenosové nebo příslušné distri-
buční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před po-
žadovaným termínem zahájení přenosu nebo distribuce
elektřiny ve zkušebním provozu, a to pro každé pře-
dávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti
o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny ve zku-
šebním provozu jsou uvedeny v přílohách č. 1a a 2a
k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční sou-
stavy zahájí přenos nebo distribuci elektřiny ve zkušeb-
ním provozu u odběratele nejdříve dnem uvedeným
v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpoz-
ději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byl přenos nebo
distribuce elektřiny zahájen.

(4) Při vyhodnocování a fakturaci plateb ve zku-
šebním provozu postupuje provozovatel přenosové
nebo distribuční soustavy podle § 5 odst. 8 obdobně.

(5) Platba za přenos elektřiny a platba za distri-
buci elektřiny ve zkušebním provozu se skládá z platby
za použití sítí a platby za maximální naměřenou hod-
notu čtvrthodinového elektrického výkonu v odběrném
nebo předávacím místě odběratele v průběhu každého
kalendářního měsíce, v kterém byl poskytován přenos
nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu. Ma-
ximální naměřená hodnota čtvrthodinového elektric-
kého výkonu nemůže být vyšší, než je hodnota rezer-
vovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

(6) V případě, že má přenos nebo distribuce elek-
třiny ve zkušebním provozu pokračovat přenosem
nebo distribucí elektřiny, může v průběhu zkušebního
provozu žadatel požádat o přidělení rezervované kapa-
city, a to nejpozději 1 pracovní den před ukončením
přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním pro-
vozu.

(7) Žádá-li zákazník o zkušební provoz ve vyme-
zeném území provozovatele lokální distribuční sou-
stavy a předpokládaný příkon odběrného elektrického
zařízení ve zkušebním provozu je vyšší než 20 % sjed-
naného příkonu lokální distribuční soustavy, provozo-
vatel distribuční soustavy, k níž je tato lokální distri-
buční soustava připojena, na žádost poskytne provozo-
vateli lokální distribuční soustavy distribuci elektřiny
ve zkušebním provozu v rozsahu požadovaném zákaz-
níkem.“.

12. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskuteč-
ňuje nejvýše v rozsahu přenosové kapacity rezervované
na základě výsledků explicitních aukcí, kapacity zís-
kané převedením rezervované přeshraniční přenosové
kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby, na zá-
kladě implicitní aukce nebo s využitím sjednání pře-
nosu elektřiny uvnitř obchodního dne.“.

13. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se číslo „13.00“ nahrazuje číslem
„13.30“.

15. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Organizovaný denní trh s elektřinou může
být realizován společně pro tržní oblast České repu-
bliky a okolní tržní oblasti, a to formou market cou-
plingu, pokud se tak provozovatelé přenosových sou-
stav a organizátoři trhů dohodnou.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3
až 8.

16. V § 10 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „České republiky nebo zahraniční elektrizační
soustava v případě organizování denního trhu s elektři-
nou formou market couplingu společně pro tržní oblast
České republiky a okolní tržní oblasti“.

17. V § 10a odst. 3 a 5 se číslo „13.00“ nahrazuje
číslem „13.30“.

18. V § 10a odst. 5 písm. b) se slova „v Kč/MWh“
zrušují.

19. V § 10a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V průběhu denního obchodování na bloko-
vém trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup informace o průběžném stavu ob-
chodování podle jednotlivých zobchodovaných ob-
chodních bloků. Bezprostředně po uzavírce blokového
trhu pro daný obchodní blok operátor trhu zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup množství
elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu
a vážené průměry cen elektřiny zobchodované v jednot-
livých obchodních blocích.“.

20. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolu-
práci s organizátorem denního trhu s elektřinou v okol-
ní tržní oblasti na principu market couplingu.

(2) Účastník organizovaného krátkodobého trhu
může podávat nabídky a poptávky na denní trh každý
den do dne předcházejícího obchodnímu dni. Na zá-
kladě obdržených nabídek a poptávek jsou pro jednot-
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livé obchodní hodiny stanoveny výsledky denního trhu
v členění:

a) výsledný přenos elektřiny do zahraničí nebo ze
zahraničí v případě market couplingu,

b) výsledná dosažená cena elektřiny na denním trhu,
c) zobchodovaná množství elektřiny.

(3) Operátor trhu zadá do informačního systému
údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých
subjektů zúčtování v tržní oblasti České republiky po
jednotlivých obchodních hodinách. Sjednané dodávky
a odběry pro dané obchodní hodiny pro tržní oblast
v České republice zahrnuje operátor trhu do systému
vyhodnocování a zúčtování odchylek.“.

21. V § 11 odst. 4 větě první se slova „Do 13.00 ho-
din dne předcházejícího obchodnímu dni“ nahrazují
slovy „Po stanovení výsledků denního trhu“.

22. V § 11 odst. 4 větě druhé se slova „Těmito
informacemi jsou“ nahrazují slovy „Tyto informace za-
hrnují“.

23. V § 11 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) dosaženou cenu z denního trhu.“.

24. V § 11 odst. 5 se slova „Do 13.30 hodin dne
předcházejícího obchodnímu dni operátor trhu zve-
řejní“ nahrazují slovy „Po oznámení výsledků denního
trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu“.

25. V § 12 odst. 1 se číslo „16.00“ nahrazuje čís-
lem „15.00“.

26. V § 12 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „1,5“.

27. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Do 13.30 hodin dne následujícího po ob-

chodním dni operátor trhu zveřejní způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskuteč-
něných obchodů a vážený průměr ceny v daných ob-
chodních hodinách na vnitrodenním trhu.“.

28. V § 13 odst. 2 se slova „jeho celkovou denní
platbu za předcházející obchodní období v Kč a rov-
něž“ nahrazují slovy „následující informace za před-
cházející obchodní období“.

29. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova „v Kč/MWh“
zrušují.

30. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova „v Kč“ zrušují.

31. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Pro denní trh jsou dosažené ceny uváděny

v €/MWh a platby za sjednaný odběr elektřiny nebo
sjednanou dodávku elektřiny v €, pro ostatní trhy
v Kč/MWh a Kč.“.

32. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Nabízet poskytování podpůrných služeb může fy-
zická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro
poskytování podpůrných služeb stanovené provozova-
telem přenosové soustavy.“.

33. V § 18 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jed-
notlivých subjektů zúčtování, organizátora trhu
a zahraničních fyzických nebo právnických osob;
za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané
hodnoty; hodnoty přenosu elektřiny operátora
trhu nevstupují do zvláštního režimu zúčtování
a finančního vypořádání odchylek podle § 26,“.

34. V § 18 odst. 4 se věty třetí a čtvrtá nahrazují
větami „V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty
podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek po-
slední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a mě-
síční dodávky elektřiny v předávacích místech mezi
jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokál-
ními distribučními soustavami vybavených měřením
typu C. Pokud v systému operátora trhu nejsou ulo-
ženy žádné skutečné hodnoty nebo skutečné hodnoty
se nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu
pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.“.

35. V § 19 se na konci odstavce 16 doplňuje věta
„Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá
operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství
před změnou a po změně ceny, určí operátor trhu roz-
dělení energie s využitím typových diagramů.“.

36. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodno-
cení a zúčtování odchylek jsou sjednaná množství elek-
třiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační sou-
stavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek ode-
brat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčto-
vání, včetně elektřiny opatřené provozovatelem
přenosové soustavy podle § 24 odst. 2 a odst. 7, rovna
nule, mimo výsledný tok mezi jednotlivými tržními
oblastmi na organizovaném denním trhu s elektřinou.“.

37. V § 26 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a zá-
vazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčto-
vání výsledného toku mezi jednotlivými tržními ob-
lastmi dosaženém na organizovaném denním trhu
s elektřinou na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru
jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.“.

38. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Vzor výkazu k určení platby za systémové služby je
uveden v příloze č. 5a k této vyhlášce. Výkaz předává
výrobce elektřiny s výjimkou výrobců elektřiny z ob-
novitelných zdrojů.“.
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39. V § 29 odst. 1 větě druhé se za slovo „obsa-
huje“ vkládá slovo „zejména“.

40. V § 29 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) statistiku hodinových cen elektřiny a plateb za

zobchodovaná množství elektřiny na denním trhu
a vnitrodenním trhu a statistiku cen elektřiny a pla-
teb za zobchodovaná množství elektřiny na blo-
kovém trhu pro dny pondělí až neděle,

b) vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního
trhu,

c) množství zobchodované elektřiny z blokového
trhu, denního trhu a vnitrodenního trhu,“.

41. V § 29 odst. 1 se na konci písmene g) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

42. V § 30 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo pře-
dávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel přeno-
sové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidě-
lení.“.

43. V § 30 se na konci textu odstavce 12 doplňují
slova „nebo v případě, že nejpozději 2 pracovní dny
před termíny podle odstavce 11 obdržel od operátora
trhu žádost o zrušení požadavku na změnu dodavatele
podanou původním dodavatelem se souhlasem účast-
níka trhu s elektřinou formou žádosti o změnu doda-
vatele“.

44. V § 30 odst. 15 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Registrací změny dodavatele jsou v informač-
ním systému operátora trhu v plném rozsahu zrušena
všechna jednotlivá přiřazení odběrného nebo předáva-
cího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky
jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa no-
vému dodavateli dotčena. Registraci změny dodavatele
s datem účinnosti změny dodavatele podle odstavce 17
oznámí bezodkladně operátor trhu všem dodavatelům
dotčeným změnou přiřazení odběrného nebo předáva-
cího místa a rovněž subjektu zúčtování, který převzal
za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.“.

45. V § 30 odst. 18 se za větu třetí vkládá věta
„Údaje o hodnotách provozovatel distribuční soustavy
operátorovi trhu nezasílá v případě, že předchozí do-
davatel je součástí vertikálně integrovaného podnika-
tele, jehož součástí je provozovatel distribuční sou-
stavy, a odběrné místo je v systému operátora trhu za-
registrováno nově.“.

46. V § 31 odst. 5 písm. c) se za slovo „údaje“
vkládají slova „ , nebyl-li předchozí dodavatel součástí
vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je
provozovatel distribuční soustavy,“.

47. V § 32 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Součástí vyúčtování dodávky nebo distribuce elek-

třiny konečnému zákazníkovi, který odebírá elektřinu
z napěťové hladiny nízkého napětí, je proudová hod-
nota hlavního jističe před elektroměrem, množství do-
dané nebo distribuované elektřiny, počáteční a konečný
stav elektroměru za dané období vyúčtování, stav elek-
troměru k 31. prosinci kalendářního roku, a způsob
stanovení konečného stavu elektroměru a stavu elektro-
měru k 31. prosinci kalendářního roku.“.

48. V § 32 se za odstavec 7 vkládají nové od-
stavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup informace
o plánovaném omezení nebo přerušení distribuce elek-
třiny, a to po dobu 15 dnů před plánovaným omezením
či přerušením distribuce elektřiny. Zveřejněné informa-
ce zahrnují zejména

a) adresně vymezenou lokalitu, která má být pláno-
vaným omezením nebo přerušením distribuce
elektřiny dotčena,

b) den a čas zahájení a ukončení plánovaného ome-
zení nebo přerušení distribuce elektřiny v dotče-
ných odběrných nebo předávacích místech.

(9) Provozovatel distribuční soustavy zasílá elek-
tronickou formou na základě žádosti účastníkovi trhu
informace o plánovaném omezení nebo přerušení dis-
tribuce elektřiny na napěťové úrovni velmi vysokého
a vysokého napětí. Informace zahrnují zejména

a) registrační čísla odběrných nebo předávacích míst,
která mají být plánovaným omezením nebo přeru-
šením distribuce elektřiny dotčena,

b) den a čas zahájení a ukončení plánovaného ome-
zení nebo přerušení distribuce elektřiny v dotče-
ných odběrných nebo předávacích místech.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10
a 11.

49. V § 32 odst. 10 se slova „ , který má uzavřenou
rámcovou smlouvu podle § 5 odst. 4,“ zrušují.

50. V § 34 se na konci odstavce 3 doplňují věty
„Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy
provede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvede-
ném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li
v případě odběrných míst konečných zákazníků připo-
jených na hladinu nízkého napětí z důvodů hodných
zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek
elektřiny v požadovaném termínu, provede provozova-
tel distribuční soustavy přerušení dodávek elektřiny
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu uvedeného
v žádosti.“.

51. V § 34 odst. 5 se za slovo „místě“ vkládají
slova „ , a v případě, že při přerušení dodávek elektřiny
dochází k demontáži měřicího zařízení,“.
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52. V § 34 odstavec 8 zní:
„(8) Je-li smlouva o dodávce elektřiny nebo

smlouva o distribuci elektřiny uzavřena pro více od-
běrných nebo předávacích míst, lze provést přerušení
dodávek elektřiny u jakéhokoli odběrného nebo pře-
dávacího místa pouze tehdy, nelze-li určit, u kterého
z odběrných nebo předávacích míst dochází nebo do-
cházelo k neoprávněnému odběru nebo neoprávněné
distribuci.“.

53. Za přílohu č. 1 se vkládá příloha č. 1a, která
zní:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

Část A – údaje o žadateli

1. Obchodní firma – pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně
jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby

2. Účel odběru

3. Předmět podnikání

4. Sídlo – vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem – vyplňuje pouze právnická osoba – příjmení, jméno,
případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu

6. Základní údaje – vyplňuje pouze fyzická osoba – příjmení, jméno, případně jména, datum narození

7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání – vyplňuje pouze fyzická osoba
v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné

8. Spojení – telefon, fax nebo e-mail

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno

Část B – technické údaje

Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.“.

54. Za přílohu č. 2 se vkládá příloha č. 2a, která
zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny ve zkušebním provozu

Část A – údaje o žadateli

1. Obchodní firma – pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně
jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby

2. Účel odběru

3. Předmět podnikání

4. Sídlo – vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
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5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem – vyplňuje pouze právnická osoba – příjmení, jméno,
případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu

6. Základní údaje – vyplňuje pouze fyzická osoba – příjmení, jméno, případně jména, datum narození

7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání – vyplňuje pouze fyzická osoba
v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné

8. Spojení – telefon, fax nebo e-mail

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno

12. Bankovní spojení a číslo účtu

Část B – technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce

2. Předpokládané množství odebrané elektřiny za měsíc

3. Požadovaná distribuční sazba

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Souhlas žadatele se zněním smlouvy o distribuci zveřejněné provozovatelem distribuční soustavy způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

55. V příloze č. 5 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii anebo elektřinu obstaranou ze zahraničí podle § 24 odst. 2
je
a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na

blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná kladná regulační
energie“),

b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna
1. vyšší z cen: nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované kladné

regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná,

2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná.

(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii nebo elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové
soustavy ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je
a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně záporné regulační energie dodané

na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná záporná regulační
energie“),

b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna
1. nižší z cen: nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované záporné

regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná,
2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná.“.

56. Za přílohu č. 5 se vkládá příloha č. 5a, která
včetně poznámek zní:
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„Příloha č. 5a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna

2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, který na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
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