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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 151

Rozeslána dne 3. listopadu 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
325. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších
předpisů
326. N á l e z Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace
327. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2022,
kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí
stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:
Čl. I
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb., o způsobu
výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve
znění vyhlášky č. 165/2022 Sb., se mění takto:

Čl. II
Přechodné ustanovení
Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl
ode dne 1. října 2022 do dne předcházejícího dni
nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška
č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.
Čl. III

1. V nadpise se slova „30. září 2022“ nahrazují
slovy „31. prosince 2023“.

Účinnost

2. V úvodní větě se slova „30. září 2022“ nahrazují slovy „31. prosince 2023“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 27. října 2022
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 25. března 2023 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

Bílčice

Bruntál

Moravskoslezský

Hojanovice

Pelhřimov

Kraj Vysočina

Hradiště

Rokycany

Plzeňský

Lužany

Hradec Králové

Královéhradecký

Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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