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Částka 80

Rozeslána dne 3. srpna 2018

Cena Kč 49,–

O B S A H:
152. V y h l á š k a o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
153. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
154. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv
o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická
vyhláška)
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152
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2018
o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:

§2
Nástavbové obory, označení odbornosti lékaře
a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí a minimální délka vzdělávání v nástavbovém
oboru jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§1

§3

Tato vyhláška upravuje
a) nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních
lékařů (dále jen „nástavbový obor“),
b) označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se
zvláštní specializovanou způsobilostí,

Obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání
v nástavbovém oboru, jsou stanoveny v příloze č. 2
k této vyhlášce.

c) minimální délku vzdělávání v nástavbovém
oboru,
d) vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení
do vzdělávání v nástavbovém oboru.

§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.

Strana 2532

Sbírka zákonů č. 152 / 2018

Částka 80

Částka 80

Sbírka zákonů č. 152 / 2018

Strana 2533

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.
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153
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017
Sb.:

Tato vyhláška upravuje převedení specializací
na obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů (dále jen „základní obory“), nástavbové obory a na základní kmeny.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. § 2 a 3 se zrušují.

Čl. I
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., vyhlášky č. 286/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2014 Sb., se mění takto:
1. § 1 zní:

„§ 1

3. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
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154
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování
zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel
pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) 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. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů
(statistická vyhláška), se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo
„a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i),
které zní:

„i) rozvod tepelné energie a“.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
2. V § 3 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:
„j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,“.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
3. V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní:
„Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné
energie nebo licence na rozvod tepelné energie
o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“.
4. V příloze č. 1 se za bod 8 vkládá nový bod 9,
který zní:

„9. Držitel licence na rozvod tepelné energie
Držitel licence na rozvod tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz.
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Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.
5. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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6. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

Částka 80

Sbírka zákonů č. 154 / 2018

Strana 2539

Čl. II

7. V příloze č. 15 nadpis výkazu zní:
„ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence
na výrobu tepelné energie nebo licence
na rozvod tepelné energie o bilanci tepla
a palivech v měsíčním členění“.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.
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