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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 68

Rozeslána dne 28. června 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
133. V y h l á š k a , 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)
134. V y h l á š k a 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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133
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 zákona 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 elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení
některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:

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 elektřiny a tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle
věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím 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“.

1. V § 3 odst. 6 se slovo „nejpozději“ zrušuje
a slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání“ se 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 následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

2. V § 4 odst. 2 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „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.“.

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

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

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

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 datových zpráv, jejichž prostřednictvím sportovní
organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu
a žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle zákona 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 podle § 6b nebo 6c zákona, který nezapisuje do rejstříku údaje podle odstavce 1, zapíše do rejstříku
údaje podle § 3a odst. 3 písm. h) zákona prostřednictvím internetové aplikace rejstříku.
(4) Údaje podle odstavce 2 zapisované ve formátu CSV zapisují sportovní organizace žádající
o podporu ze státního rozpočtu ve formě výčtu požadovaných údajů oddělených středníkem, a to bez
mezer v textu před středníkem a za středníkem, v pořadí vyplývajícím z provozní dokumentace rejstříku.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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