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404

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,
stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30
odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
č. 178/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik
zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hod-
noty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb., vyhláš-
ky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vyhlášky

č. 446/2009 Sb. a vyhlášky č. 389/2010 Sb., se mění
takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje
věta „Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne
1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES
a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření
k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES,
pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vzta-
hují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých od-
růd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.“.

2. V příloze č. 1 tabulka č. 1.1 zní:

„Tabulka č. 1.1
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3. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2011

o průmyslové bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 15a
odst. 7, § 64, § 75a odst. 4 a § 135 písm. b), d), g), i)
až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění poz-
dějších předpisů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti

(1) Vzor žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1
zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor osvědčení podnikatele podle § 54 odst. 3
zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele
pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona je uveden v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního opráv-
nění podnikatele podle § 62 odst. 2 zákona je uveden
v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vzor dotazníku podnikatele podle § 97 zákona
je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčen-
livosti podle § 96 odst. 2 písm. d) zákona je uveden
v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(7) Vzor prohlášení podnikatele podle § 15a zá-
kona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 2

Zdůvodnění žádosti podnikatele podle
§ 96 odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti podnikatele obsahuje údaje o

a) předmětu podnikání, v jehož rámci podnikatel po-
žaduje přístup k utajované informaci,

b) veřejné zakázce, v rámci které je požadován pří-
stup k utajované informaci, jejím zadavateli a před-
pokládané době trvání zadávacího řízení,

c) koncesní smlouvě, v rámci které je požadován pří-

stup k utajované informaci, jejím veřejném zada-
vateli a předpokládané době trvání koncesního ří-
zení,

d) veřejné zakázce nebo koncesní smlouvě před za-
hájením zadávacího nebo koncesního řízení, o kte-
rou se podnikatel hodlá ucházet a v rámci které se
předpokládá přístup k utajované informaci, zada-
vateli nebo veřejném zadavateli a předpokládaném
termínu zahájení zadávacího nebo koncesního ří-
zení,

e) smlouvě, případně jiné právní skutečnosti, na zá-
kladě které je požadován přístup k utajované in-
formaci, předmětu této smlouvy a poskytovateli
utajované informace,

f) skutečnosti, na základě které bude u podnikatele
vznikat utajovaná informace,

g) okolnostech, které odůvodňují požadovanou
formu přístupu podle § 20 zákona.

§ 3

Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání
osvědčení podnikatele podle § 96 odst. 2

písm. c) zákona

(1) Podnikatel, který je právnickou osobou, k žá-
dosti podnikatele přiloží

a) doklady o rozhodnutích jeho orgánů o skutečnos-
tech, které se zapisují do obchodního rejstříku
a nejsou v něm dosud zapsány,

b) smlouvu o tichém společenství u podnikatele,

c) doklad o vydání dluhopisů s uvedením důvodu
vydání a celkové výše vydaných dluhopisů,

d) smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uve-
dených v § 97 písm. d) zákona,

e) řádné účetní závěrky za posledních 5 let,

f) ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vzta-
zích1), pokud je podnikatel ovládanou osobou, za
posledních 5 let,
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g) písemné zprávy auditora o ověření řádných účet-
ních závěrek za posledních 5 let v rozsahu výroku
auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2),

h) přehled závazků z podnikatelské činnosti, které
jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s uvede-
ním jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení,

i) výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investič-
ních nástrojů,

j) přehled všech účastí na akciových společnostech
a majetkového podílu v procentech,

k) přehled ostatních investičních cenných papírů3) za
předpokladu, že nejsou v centrální evidenci, podílů
a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní
společnosti, komanditní společnosti a společnosti
s ručením omezeným a členských vkladů v druž-
stvech.

(2) Podnikající fyzická osoba k žádosti podnika-
tele přiloží

a) smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uve-
dených v § 97 písm. d) zákona,

b) řádné účetní závěrky, vede-li účetnictví, nebo da-
ňová přiznání, pokud vede daňovou evidenci po-
dle zákona o daních z příjmů, a to za posledních
5 let,

c) písemné zprávy auditora o ověření řádných účet-
ních závěrek za posledních 5 let v rozsahu výroku
auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2),

d) přehled závazků z podnikatelské činnosti, které
jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s uvede-
ním jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení,

e) výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investič-
ních nástrojů,

f) přehled všech účastí na akciových společnostech
a majetkového podílu v procentech,

g) přehled ostatních investičních cenných papírů3) za
předpokladu, že nejsou v centrální evidenci, podílů
a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní
společnosti, komanditní společnosti a společnosti
s ručením omezeným a členských vkladů v druž-
stvech.

(3) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. h) až k)
a v odstavci 2 písm. d) až g) nesmí být starší 60 dnů od
data vystavení a podnikatel je předkládá v originále
nebo v úředně ověřené kopii.

(4) Přehledy podle odstavce 1 písm. h), j) a k)
a odstavce 2 písm. d), f) a g) musí být datovány a pode-
psány odpovědnou osobou.

(5) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až g)
a v odstavci 2 písm. a) až c) podnikatel může předložit
v kopii, na které odpovědná osoba svým podpisem po-
tvrdí úplnost uvedených údajů a shodu kopie s originá-
lem.

(6) Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle
jiného právního předpisu4), doloží písemnosti uvedené
v odstavci 1 nebo 2 formou obdobných dokladů z pří-
slušných evidencí podle země původu.

(7) Způsob a forma podání písemností uvedených
v odstavcích 1 a 2 jsou stanoveny v § 5 odst. 3.

§ 4

Žádost podnikatele podle § 96 odst. 4 a 5 zákona

K žádosti podnikatele podané podle § 96 odst. 4
a 5 zákona podnikatel přiloží dotazník podnikatele, ve
kterém vyplní identifikační údaje v rozsahu název nebo
obchodní firma a identifikační číslo osoby, a uvede
údaje, které se změnily a nebyly oznámeny podle
§ 68 písm. c) a d) zákona; změny podnikatel dokládá
písemnostmi uvedenými v § 3 a způsobem a formou
stanovenou v § 5.

§ 5

Způsob a forma podání žádosti podnikatele

(1) Žádost podnikatele a prohlášení o zproštění
povinnosti mlčenlivosti se podávají v listinné podobě
nebo dodáním do datové schránky Národního bezpeč-
nostního úřadu anebo v elektronické podobě5).

(2) Dotazník podnikatele se podává v listinné po-
době a dodáním do datové schránky Národního bez-
pečnostního úřadu nebo v elektronické podobě ve for-
mátu stanoveném na internetových stránkách Národ-
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ního bezpečnostního úřadu. Podání v elektronické po-
době lze učinit i na technickém nosiči dat.

(3) Písemnosti uvedené v § 3 lze podat v listinné
podobě nebo dodáním do datové schránky Národního
bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě5).

(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílo-
hách č. 1, 3 až 7 k této vyhlášce zveřejňuje Národní
bezpečnostní úřad na svých internetových stránkách.

(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku
podnikatele musí odpovídat vzhledu zobrazení v elek-
tronické podobě.

§ 6

Rozsah oznamování změn v žádosti podnikatele

(1) Změny údajů v žádosti podnikatele podle
§ 103 odst. 2 zákona je podnikatel povinen oznamovat
ode dne podání žádosti.

(2) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68
písm. c) zákona je podnikatel povinen oznamovat po
dobu platnosti osvědčení podnikatele.

(3) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68
písm. d) zákona je podnikatel po dobu platnosti osvěd-
čení povinen oznamovat jedenkrát za kalendářní rok,
a to ke dni, který se datem shoduje se dnem vydání
osvědčení. Podnikatel není povinen oznamovat změny
údajů v dotazníku podnikatele podle § 97 písm. c), j)
až l).

(4) V případě změn v bezpečnostní dokumentaci
oznamuje podnikatel změny pouze v části, která se
změnila. V případě oznamování změn podle odstavce 2
oznamuje podnikatel změny pouze v tom druhu zajiš-
tění ochrany utajovaných informací, u kterého nastala
změna.

§ 7

Způsob a forma podání oznámení změn

(1) Změny údajů v dotazníku podnikatele ozna-
muje podnikatel prostřednictvím dotazníku podnika-
tele a doloží je písemnostmi uvedenými v § 3. Pokud
nastala změna v údaji podle § 97 písm. e) zákona, ne-
oznamuje ji podnikatel prostřednictvím dotazníku
podnikatele, ale pouze ji doloží písemnostmi uvede-
nými v § 3. V případě oznamování změn podle § 68
písm. c) zákona doloží podnikatel, který je právnickou
osobou, změny písemnostmi v rozsahu § 3 odst. 1
písm. a) a b).

(2) Pro oznámení změn podle § 6 se použije usta-
novení § 3 odst. 3 až 7 a § 5 odst. 2 a 3 obdobně.

(3) Pokud je podnikatel držitelem více osvědčení
podnikatele, oznámí změny pouze v jednom vyhoto-
vení. V dotazníku podnikatele uvede všechny stupně
utajení a formy přístupu.

§ 8

Bezpečnostní instrukce podle § 75a odst. 4 zákona

(1) Bezpečnostní instrukce obsahuje zejména

a) označení ústředního správního úřadu, který schva-
luje bezpečnostní instrukci,

b) pravidla a způsob kontroly utajovaných informací,

c) podmínky ochrany utajovaných informací a ome-
zení přístupu k utajované informaci stupně utajení
Přísně tajné,

d) seznam poskytovaných utajovaných informací
a specifikaci utajovaných informací, které budou
vznikat v rámci plnění smlouvy, včetně jejich
stupně utajení,

e) pravidla styku smluvních stran, vyžadujících si
přístup k utajované informaci,

f) pravidla stanovení stupně utajení utajovaných in-
formací vznikajících v rámci smlouvy,

g) způsob a formu poskytování a přepravy utajované
informace,

h) pravidla oznamování případů vyzrazení, zneužití
nebo ztráty utajované informace, nebo vyskytne-
-li se podezření z takového jednání,

i) pravidla pro návštěvy vyžadující přístup k utajo-
vané informaci,

j) pravidla nakládání s utajovanou informací po
ukončení smlouvy a

k) pravidla komunikace smluvních stran.

(2) Přílohou bezpečnostní instrukce je

a) u hlavní smlouvy Směrnice pro přidělování stupňů
utajení v rámci projektu,

b) u subdodavatelských smluv Seznam stupňů uta-
jení.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů použí-
vaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o sezna-
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mech písemností a jejich náležitostech nutných
k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení
podnikatele a o způsobu podání žádosti podnika-
tele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).

2. Vyhláška č. 11/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných
v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech
písemností a jejich náležitostech nutných k ověření
splnění podmínek pro vydání osvědčení podnika-

tele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vy-
hláška o průmyslové bezpečnosti).

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 405/2011 Sb.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 12. prosince 2011

o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010

Energetický regulační úřad podle § 17d 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 zákona č. 211/
/2011 Sb., ve smyslu čl. II bodu 17 zákona č. 211/2011 Sb., vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního
poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebovaných v České
republice v roce 2010, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem v souladu s cenovými předpisy
hradí cenu za zúčtování operátora trhu:

1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradili v souladu s cenovými předpisy
cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2010, činilo

57 322 416 MWh.

2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradili v souladu s cenovými předpisy cenu za
zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2010, činilo

96 182 559 MWh.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.

Strana 5368 Částka 142

8591449 142014

11

ISSN 1211-1244


