
Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 68 Rozeslána dne 28. června 2018 Cena Kč 33,–

O B S A H :

133. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k prove-
dení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podpo-
rovaných zdrojů)

134. Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé
o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech
a sportovních zařízeních
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů
a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r)
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona
č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elek-
třiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení
některých dalších ustanovení zákona o podporova-
ných zdrojích energie (vyhláška o vykazování ener-
gie z podporovaných zdrojů), se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 se slovo „nejpozději“ zrušuje
a slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho pře-
dání“ se nahrazují slovy „od předání původně ode-
vzdaného výkazu“.

2. V § 4 odst. 2 se slova „4 a 5“ nahrazují slo-
vy „3 a 4“, slovo „nejpozději“ se zrušuje a na konci
odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce nepředá
údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se
podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím
termínu po předání údajů.“.

3. V § 4 odst. 3 se slovo „nejpozději“ zrušuje
a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce
využívající společné spalování obnovitelného zdroje
a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje

nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první,
vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím
vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

4. V § 4 odst. 4 se slovo „nejpozději“ zrušuje
a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elek-
třiny a tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle
věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně ná-
sledujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

5. V § 4 odst. 5 se slova „po uplynutí lhůty
stanovené pro jeho předání“ nahrazují slovy „od
předání původně odevzdaného výkazu“.

6. V § 5 odst. 1 se slovo „nejpozději“ zrušuje
a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce
tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty
první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následu-
jícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

7. V § 5 odst. 2 se slovo „nejpozději“ zrušuje
a slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho pře-
dání“ se nahrazují slovy „od předání původně ode-
vzdaného výkazu“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Hüner v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2018,

o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace
a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích,

sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 3a odst. 9 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb.,
(dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje formát a strukturu da-
tových zpráv, jejichž prostřednictvím sportovní
organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu
a žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle zá-
kona zapisuje údaje do rejstříku.

§ 2

Formát a struktura datové zprávy

(1) Sportovní organizace žádající o podporu ze
státního rozpočtu zapíše do rejstříku údaje podle
§ 3a odst. 3 písm. a) a b) zákona prostřednictvím
internetové aplikace rejstříku.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze

státního rozpočtu zapíše do rejstříku údaje podle
§ 3a odst. 3 písm. c) až h) zákona ve formátu CSV
prostřednictvím internetové aplikace rejstříku nebo
přímo jejím prostřednictvím.

(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu po-
dle § 6b nebo 6c zákona, který nezapisuje do rej-
stříku údaje podle odstavce 1, zapíše do rejstříku
údaje podle § 3a odst. 3 písm. h) zákona prostřed-
nictvím internetové aplikace rejstříku.

(4) Údaje podle odstavce 2 zapisované ve for-
mátu CSV zapisují sportovní organizace žádající
o podporu ze státního rozpočtu ve formě výčtu po-
žadovaných údajů oddělených středníkem, a to bez
mezer v textu před středníkem a za středníkem, v po-
řadí vyplývajícím z provozní dokumentace rejstříku.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2018.

Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., 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 s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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.
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