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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Částka 64

Rozeslána dne 27. června 2019

Cena Kč 49,–

O B S A H:
149. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
150. V y h l á š k a o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
151. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel
152. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
153. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
154. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
155. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
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149
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
a 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení
§ 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3:

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. I

12. V § 6 odst. 4 se slova „stanoveno jinak“ nahrazují slovy „stanovena doba platnosti kratší“.

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád
pro zdravotní způsobilost osob při provozování
dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/
/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/
/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/
/2013 Sb. a vyhlášky č. 129/2017 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě se text „a § 48 odst. 1,“ nahrazuje textem „ , § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a“.
2. V úvodní větě se slova „a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3“ zrušují.

10. V § 6 odst. 2 se věta první zrušuje.
11. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

13. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.
14. § 7 se včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9
zrušuje.
15. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno c)
zní:
„c) diabetes mellitus, pokud způsobuje takové
zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné
pro provoz na dráze, a to zejména
1. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první
hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba
pomoci další osoby, nebo

3. Na konci textu úvodní věty se doplňují slova
„ , ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/
/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/
/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/
/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/
/2016 Sb.“.

2. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první
hypoglykemie, a kterou žadatel není schopen
rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“),“.

4. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2
zrušuje.
5. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 se část věty
první za středníkem včetně středníku a věta druhá
zrušují.

16. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno v)
zní:

6. V § 4 odst. 1 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

„v) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0
a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití
korekčních čoček,“.

7. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

17. V příloze č. 1 části A. bodu 1 se za písmeno v) vkládají nová písmena w) a x), která znějí:

8. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „glykemie“
vkládají slova „ , orientační vyšetření na přítomnost
psychoaktivních látek“.

„w) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou
k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
x) dosažení minimální zrakové ostrosti podle pís-
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poglykemie přináší; způsob prokázání
zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,“.

mene v) za použití brýlí se silou přesahující
sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.
Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno y).
18. V příloze č. 1 části A. bodu 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:
„q) stavy související s nemocí diabetes mellitus, a to
1. stav do 12 měsíců po první hypoglykemii
vyžadující pomoc druhé osoby,
2. závažné orgánové komplikace,
3. léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v předcházejících 12 měsících
nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující
pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní
komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes
mellitus a žadatel
i. si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
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Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).
19. V příloze č. 1 části B. bodu 1 písmeno r) zní:
„r) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0
a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití
korekčních čoček,“.
20. V příloze č. 1 části B. bodu 1 se za písmeno r) vkládají nová písmena s) a t), která znějí:
„s) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou
k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
t) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene r) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno u).

ii. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát
denně v době související s řízením, a

21. V příloze č. 1 části B. bodu 2 písm. d) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

iii. prokáže, že rozumí rizikům, která hy-

zní:

22. V příloze č. 1 části C. a D. včetně nadpisů

„C. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla
a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové a žadatelů o vydání
průkazu způsobilosti k řízení dráhy lanové a osob řídících dráhu lanovou při vstupních preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. a) – s) této přílohy,
b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,
c) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití
korekčních čoček,
d) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující
sférický ekvivalent +8 dioptrií,
f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než
70 stupňů na levou a pravou stranu,
g) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,
h) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,
i) diplopie,
j) závažná porucha kontrastní citlivosti,
k) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); žadatele nebo osoby řídící drážní vozidlo se ztrátou
sluchu vyšší než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla, pokud jsou
schopni rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku,
l) tělesná výška menší než 150 cm.

Strana 1356

Sbírka zákonů č. 149 / 2019

Částka 64

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr
podmíněn posouzením odborného lékaře
a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,
b) binokulární zraková ostrost menší než 0,7 za použití korekčních čoček,
c) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě
používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a tento stav trvá déle než 6 měsíců,
d) změna rozsahu zorného pole,
e) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení zrakové ostrosti nebo způsobují změnu
rozsahu zorného pole podle písmene b), c) nebo d),
f) závažná porucha barvocitu,
g) porucha prostorového vidění,
h) porucha vidění za šera,
i) tělesná výška menší než 160 cm za podmínky, že řidič bude řídit vozidlo se zvláštním technickým
vybavením umožňujícím bezpečné ovládání vozidla.
D. Podmínky zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové
a osob řídících dráhu lanovou při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost
a) všechny nemoci uvedené v části B bodu 1 písm. a) – o) této přílohy,
b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,
c) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití
korekčních čoček,
d) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,
e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující
sférický ekvivalent +8 dioptrií,
f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než
70 stupňů na levou a pravou stranu,
g) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,
h) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,
i) diplopie,
j) závažná porucha kontrastní citlivosti,
k) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); osoby řídící drážní vozidlo se ztrátou sluchu vyšší než
30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla, pokud jsou schopni rozumět
hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku.
2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr
podmíněn posouzením odborného lékaře
a) nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,
b) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. i) – l) této přílohy, hemeralopie,
c) hypertenzní nemoc s výjimkou nekomplikovaných, nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař,
d) porucha reakce zornic,
e) závažná porucha barvocitu,
f) porucha prostorového vidění,
g) porucha vidění za šera,
h) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým
uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).“.
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23. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova
„5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

29. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se
část věty za druhým středníkem včetně středníku
zrušuje.

24. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se
část věty za druhým středníkem včetně středníku
zrušuje.

30. V příloze č. 2 části C. bodu 2 písm. d) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

25. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

31. V příloze č. 2 části D. bodu 1 písm. b) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

26. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se
část věty za druhým středníkem včetně středníku
zrušuje.

32. V příloze č. 2 části D. bodu 2 písm. d) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

27. V příloze č. 2 části B. bodu 2 písm. d) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

Čl. II

28. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se
slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova
„5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.
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150
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2019
o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení
§ 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/
/2019 Sb.:

d) zhodnocení, zda opatření přijatá ke zmírnění
bezpečnostních a provozních rizik a kontrolní
mechanismy zavedené v reakci na tato rizika
jsou dostatečně účinná.

§1

§3

Předmět úpravy

Forma, lhůty a způsob poskytování informací

Tato vyhláška stanoví rozsah, formu, lhůty
a způsob poskytování informací osobami oprávněnými poskytovat platební služby o bezpečnostních
a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti
s poskytováním platebních služeb vystaveny.
§2
Hlášení bezpečnostních a provozních rizik
Osoba oprávněná poskytovat platební služby
informuje Českou národní banku o bezpečnostních
a provozních rizicích, kterým je v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena. Informace
obsahují
a) aktualizovaný a komplexní seznam rizik funkcí,
procesů a aktiv, které jsou spojeny s poskytovanými platebními službami a které byly v souvislosti s posouzením rizik identifikovány a klasifikovány,
b) popis bezpečnostních opatření ke zmírnění bezpečnostních a provozních rizik zjištěných
v rámci výše uvedeného hodnocení podle písmene a),
c) popis kontrolních mechanismů zavedených
v reakci na výše uvedené hodnocení bezpečnostních a provozních rizik podle písmene a),

(1) Osoba oprávněná poskytovat platební
služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr
informačních povinností ve formátu xls nebo xlsx,
a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je uveden
v příloze k této vyhlášce.
(2) Osoba oprávněná poskytovat platební
služby informuje Českou národní banku podle odstavce 1 o bezpečnostních a provozních rizicích
vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.
§4
Přechodné ustanovení
Informace o bezpečnostních a provozních rizicích v rozsahu podle § 2 za kalendářní rok 2018
poskytne osoba oprávněná poskytovat platební
služby do 30. září 2019.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 150/2019 Sb.
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151
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí
zahájení vydávání československých platidel

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 3. července 2019 se ke 100. výročí
zahájení vydávání československých platidel vydává
pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen „pětisetkoruna“).
(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Pětisetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,65 mm. Při
ražbě pětisetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,50 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 25 g *“.

§2
(1) Na lícní straně pětisetkoruny je motiv části
rubové strany první československé stokorunové
státovky vzoru 1919. V levé spodní části mincovního
pole je šikmo umístěný text „ČESKÁ REPUBLIKA“, pod kterým se nachází označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„500 Kč“. Značka České mincovny, která je tvořena
kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna při pravém spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně pětisetkoruny je ztvárněn
motiv části lícní strany první československé
stokorunové státovky vzoru 1919. V levé spodní
části mincovního pole je ve třech řádcích šikmo
umístěný text „ČESKOSLOVENSKÁ PLATIDLA
1919–2019“. Při pravém spodním okraji mince jsou
umístěny iniciály autora mince Luboše Charváta,
které jsou tvořeny propojenými písmeny „L“
a „Ch“.
(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. července 2019.

Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér
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152
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 24. července 2019 se k 600. výročí
první pražské defenestrace vydává pamětní stříbrná
mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.
§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněn

vycházející dav lidí z kostela Panny Marie Sněžné
v Praze. Vlevo od kostelní střechy se nachází text
„30. 7.“ a vpravo text „1419“. Po obvodu mince je
umístěn v mezikruží název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna za
zkratkou peněžní jednotky. Název státu je od nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky
a značky České mincovny oddělen tečkami.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je zachycen samotný akt defenestrace. Po obvodu mince je
umístěn v mezikruží text „PRVNÍ PRAŽSKÁ
DEFENESTRACE“ a letopočty „1419 – 2019“.
Text a letopočty jsou od sebe odděleny tečkami.
Iniciály autorky mince, akademické sochařky
Majky Wichnerové, které jsou tvořeny kompozicí
písmen „M“ a „W“, jsou umístěny pod levým spodním oknem.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. července 2019.

Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér
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153
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 19. června 2019
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. července 2019 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Číselníku zemí (ČZEM), ve znění sdělení
Českého statistického úřadu č. 534/2006 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 394/2010 Sb., sdělení
Českého statistického úřadu č. 167/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 361/2011 Sb., sdělení
Českého statistického úřadu č. 164/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 114/2014 Sb., sdělení
Českého statistického úřadu č. 322/2014 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2016 Sb.
Aktualizace Číselníku zemí je prováděna na základě změn mezinárodní normy ISO 3166-1, které na
svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny v Číselníku zemí jsou
uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách
Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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Částka 64

154
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. června 2019
o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 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 pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2019
ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 1/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. května 2019, v částce 3. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2020, s výjimkou bodu 2.3.2.,
který nabyl účinnosti dnem 1. června 2019.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Pokorný v. r.
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155
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. června 2019
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 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 pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost
Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2018 předaných provozovateli soustav
operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2018:
1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2018 činil
6 037 791.
2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2018 činila 86 903 254,925 MWh.

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