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Částka 59

Rozeslána dne 17. května 2016

Cena Kč 46,–

O B S A H:
152. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění
vyhlášky č. 476/2012 Sb.
153. V y h l á š k a o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
154. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu
hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.

Sbírka zákonů č. 152 / 2016

Strana 2690

Částka 59

152
VYHLÁŠKA
ze dne 6. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb.,
o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny,
ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. a) 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. 158/2009
Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb.
a zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny
a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny,
ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „v pořadí od nejvyššího typu
k nejnižšímu typu, jednotarifové nebo vícetarifové“.
2. V § 1 odst. 2 písm. a), b) se za slovo „hodnoty“ vkládají slova „činného a jalového“.
3. V § 1 odst. 2 písm. c) se slovo „S“ nahrazuje
slovem „M“, za slova „kterým je“ se vkládá slovo
„průběhové“ a slova „které není měřením typu A ani měřením typu B“ se nahrazují slovy
„a průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení“.

8. V § 2 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
9. V § 2 odstavec 4 zní:
„(4) Alespoň měřením typu M musí být měřena
elektřina v
a) předávacích místech výroben elektřiny s napětím
do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě s instalovaným výkonem do 10 kW
včetně,
b) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV,
prostřednictvím kterých je připojena výrobna
elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW
včetně.“.
10. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech podle odstavce 4 může být měřena měřením typu B.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
11. V § 2 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ ; měření typu C není průběhové,
může být s dálkovým přenosem údajů“.

12. V § 2 odst. 8 se slova „s instalovaným výkonem do 5 kW včetně“ zrušují a slova „měřením
typu B“ se nahrazují slovy „alespoň měřením typu M“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene g) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

13. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „typu B“ vkládají slova „a M“.

6. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „s instalovaným výkonem nad
10 kW“.
7. V § 2 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) odběrných místech zákazníků s odběrem
elektřiny z distribuční soustavy s napětím
do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena
výrobna elektřiny s instalovaným výkonem
nad 10 kW,“.

14. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
15. V § 4 odst. 3 se slovo „Výpočet“ nahrazuje
slovy „Pokud nejsou dostupné údaje zaznamenané
měřicím zařízením, výpočet“.
16. V § 4 odst. 4 se slovo „odhadem“ zrušuje.
17. V § 4 odst. 5 se slova „odhad spotřeby“ nahrazují slovy „stanovení náhradních údajů o spo-
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třebě“ a slovo „využívá“ se nahrazuje slovem „použije“.
18. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.
19. V § 5 odst. 2 se slova „08 < j < 1808“ nahrazují slovy „08 < j < 1808“ a slova „1808 < j < 3608“
se nahrazují slovy „1808 < j < 3608“.
20. V § 5 odst. 7 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“.
21. V § 6 odst. 3 se za slovo „měření“ vkládají
slova „typu A a typu B“ a na konci odstavce se doplňuje věta „U průběhového měření na hladině zvlášť
vysokého, velmi vysokého a vysokého napětí se účiník vyhodnocuje v základním měřicím intervalu.“.

27. V § 7 odst. 5 se slovo „protokolem“ nahrazuje slovem „záznamem“.
28. V § 7 odst. 6 se za slovo „žádosti“ vkládají
slova „provozovatele distribuční soustavy,“.
29. V § 8 odst. 1 se slova „typu A a měření typu B“ nahrazují slovy „typu A, měření typu B a měření typu M“.
30. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slovo „S“
nahrazuje slovem „M“ a za slovo „hodnoty“ se vkládají slova „činného výkonu v kW a“.
31. V § 9 odst. 4 písm. c) se slovo „nejslabšího“
zrušuje a za slovo „vodiče“ se vkládají slova „v místě
napojení na neměřenou část,“.
32. V § 9 odst. 6 písmeno a) zní:
„a) u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí
1. od předposledního pravidelného odečtu
provedeného za účelem ročního zúčtování
spotřeby elektřiny, maximálně však 24 měsíců; samoodečet spotřeby elektřiny není v takovém případě považován za pravidelný
odečet,

22. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy nebo zákazníka,
a pokud to měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě
nebo v odběrném místě nebo zpřístupní naměřené
hodnoty pomocí jiného komunikačního rozhraní
elektroměru. Využívání impulsních výstupů nebo
poskytování naměřených hodnot provozovatelem
přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru není bez souhlasu provozovatele
přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční
soustavy umožněno.“.
23. V § 6 odst. 6 se slovo „zařízeních“ nahrazuje slovy „zařízení v třífázové soustavě“.
24. V § 7 odst. 2 se za slovo „tarifu“ vkládají
slova „ , pokud změna tarifu výměnu měřicího zařízení vyžaduje,“.
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2. nejvýše 24 měsíců v případech, kdy se odečty
za účelem zúčtování spotřeby u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí provádějí častěji
než jedenkrát ročně,“.
33. V § 9 odst. 9 úvodní části ustanovení se
slovo „platného“ nahrazuje slovem „účinného“.
34. V § 9 odst. 9 písmeno b) zní:
„b) ceny za službu distribuční soustavy, kde
za složku ceny služby distribuční soustavy na
podporu podporovaných zdrojů se použije
částka 495 Kč/MWh, a kde se v síti nízkého
napětí použije sazba C 02d nebo D 02d podle
kategorie odběru elektřiny,“.
35. V § 9 odst. 9 se písmena c) až e) zrušují.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno c).
36. V § 10c se označení odstavce 2 zrušuje.

25. V § 7 odst. 3 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“ a za slovo „účelem“ se vkládá slovo „pravidelného“.

Účinnost

26. V § 7 odst. 4 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Čl. II

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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153
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2016
o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 22 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákona č. 41/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
VYHLÁŠKA O STANOVENÍ PODROBNOSTÍ
OCHRANY KVALITY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

vých látek v zemědělské půdě podle odstavce 1 s preventivními a indikačními hodnotami.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu
§3

§1
Stanovení preventivních hodnot obsahů
rizikových prvků a rizikových látek a indikačních
hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových
látek v zemědělské půdě

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu, se mění takto:
1. § 2 se zrušuje.
2. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků
a rizikových látek v zemědělské půdě jsou stanoveny
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Indikační hodnoty
rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské
půdě jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§4

§2
Postupy pro zjišťování a hodnocení obsahů
rizikových prvků a rizikových látek
v zemědělské půdě
(1) Zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě se provádí pomocí
postupů a analýz stanovených v příloze č. 3 k této
vyhlášce. Postup odběru vzorků určených ke zjišťování obsahů rizikových prvků a rizikových látek
v zemědělské půdě je stanoven v příloze č. 4 k této
vyhlášce.
(2) Hodnocení obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě se provádí porovnáním zjištěných obsahů rizikových prvků a riziko-

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informačních společností,
v platném znění.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2016.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 153/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 153/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 153/2016 Sb.
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154
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb.,
o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu
silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod,
ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
a zákona č. 150/2010 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení
stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení
ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých
útvarů povrchových vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve
znění vyhlášky č. 313/2015 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právem Evropské
unie1) stanoví:
a) způsob hodnocení stavu útvarů povrchových
vod,
b) způsob hodnocení ekologického potenciálu
silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod,
c) náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení
stavu povrchových vod.
1

) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975
o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech a návazná směrnice
Rady 79/869/EHS.
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979
o ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979
o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými
nebezpečnými látkami.

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991
o čištění městských odpadních vod.
Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze
dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/
/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami
vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES
ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání
a o zrušení směrnice 76/160/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES
ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální
kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/
/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.
Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009,
kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod.
Směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/
/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky
v oblasti vodní politiky.
Směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014
o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky.“.

2. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„f) chráněnou oblastí – vody nebo území stanovené podle § 31 až 35 vodního zákona a evropsky významné lokality, ptačí oblasti, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky a přírodní památky, stanovené podle zákona o ochraně přírody a kra-
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jiny5), u kterých je udržení nebo zlepšení stavu
vod podmiňujícím faktorem jejich ochrany,

6. V příloze č. 9 tabulce č. 1 se slovo „makrobezoobenthos“ nahrazuje slovem „makrozoobentos“.

) § 14, § 45a a § 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.“.

7. V příloze č. 9 odst. 5 písm. c) se za slova
„příslušným českým“ vkládají slova „nebo mezinárodním“.

5

3. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „přílohou č. 9“ nahrazují slovy „přílohami
č. 9 a 12“.
4. V příloze č. 1 odst. 4 se slova „a maloplošná
zvláště chráněná území vymezená podle jiného právního předpisu16).“ nahrazují slovy „ , národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, stanovené podle
zákona o ochraně přírody a krajiny5).“.
5. V příloze č. 5 tabulce č. 3, v příloze č. 6
tabulce č. 3 a příloze č. 7 tabulce č. 2 se slova
„nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů“ nahrazují slovy „nařízení vlády č. 401/
/2015 Sb.“.

8. V příloze č. 9 odst. 5 písm. e) se doplňuje
bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„4. Monitoring prováděný lovem ryb nebo
vodních organizmů musí být prováděn
v souladu se zákonem o rybářství23).

23

) § 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství).“.

9. Doplňuje se příloha č. 12, která včetně nadpisu zní:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška
20. května 2016.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

nabývá

účinnosti

dnem
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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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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
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Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky 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
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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.

