Ročník 2010

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 110

Rozeslána dne 29. října 2010

Cena Kč 35,–

O B S A H:
295. Na ř í z en í v l ád y o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení
cestujících
296. V y h l á š k a o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
297. V y h l áš k a o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
298. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
299. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
300. V y h l áš k a, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 295 / 2010

Strana 4226

Částka 110

295
NAŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 20. října 2010
o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb
a odbavení cestujících

Vláda nařizuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 194/
/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, k provedení § 7 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.:

vého prostoru technického nosiče dat sloužícího pro
uložení dat a provozování jiných systémů než systémů
elektronického odbavení cestujících, pokud to provozovatel tohoto systému povoluje.

§1

§3

Předmět úpravy

Zajištění technické a provozní propojitelnosti
systému elektronického odbavení cestujících

Toto nařízení stanoví požadavky a postupy pro
zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a jejich
zařízení a technologií při zajišťování dopravní obslužnosti (dále jen „systém elektronického odbavení cestujících“), provozovaných státem, krajem, obcí nebo jimi
pověřenou osobou (dále jen „provozovatel systému
elektronického odbavení cestujících“).
§2
Provozování systému elektronického
odbavení cestujících
(1) Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících umožňuje platby a odbavení cestujících
s využitím elektronických nosičů dat, které splňují požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále
jen „technický nosič dat“).
(2) Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících může umožnit využití paměťového
prostoru technického nosiče dat také pro uložení dat
a provozování jiných systémů než systémů elektronického odbavení cestujících. Provozovatel systému elektronického odbavení cestujících může využít paměťo-

Provozovatel systému elektronického odbavení
cestujících za účelem zajištění propojitelnosti jednotlivých systémů elektronického odbavení cestujících
a) zajistí technické řešení systému elektronického odbavení cestujících, které splňuje požadavky stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vlády,
b) zpracovává a uchovává data v systému elektronického odbavení cestujících v souladu se stanoveným technickým řešením podle písmene a) a
c) stanoví opatření k zamezení komunikace zařízení
pro odbavení cestujících s technickými nosiči dat,
které nesplňují požadavky uvedené v tomto nařízení.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr:
JUDr. Bárta v. r.
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V Y HLÁŠ K A
ze dne 20. října 2010
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 36 odst. 2
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, k provedení § 23
odst. 7:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob sestavení finančního modelu a určení nadměrné kompenzace,
b) náklady, výnosy a provozní aktiva, které mohou
být využity pro sestavení finančního modelu,
c) způsob, jakým náklady, výnosy a provozní aktiva
dopravce prokazuje objednateli,
d) vymezení čistého příjmu a maximální dovolené
míry výnosu na kapitál a
e) pravidla pro změny výše kompenzace.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výchozím finančním modelem model výnosů, nákladů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,
b) výchozími náklady předpokládané ekonomicky
odůvodněné náklady uvedené ve výchozím finančním modelu, které ovlivňují čistý příjem,
c) výchozími výnosy předpokládané výnosy, uvedené ve výchozím finančním modelu, které ovlivňují čistý příjem,
d) skutečnými náklady skutečné ekonomicky odůvodněné náklady dopravce v daném období,
e) skutečnými výnosy dosažené výnosy dopravce
v daném období,

f) kompenzací částka, k jejíž úhradě se v daném období objednatel zavazuje na základě smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících,
g) čistým příjmem součet kompenzace a výnosů snížený o náklady a
h) provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek2), který je nezbytně nutný k zajištění plnění závazku ze smlouvy.
§3
Výchozí finanční model a způsob určení
nadměrné kompenzace
(1) Výchozí finanční model se sestavuje ve struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní
dopravě a podle přílohy č. 2 k této vyhlášce v případě
veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě.
(2) Výchozí finanční model musí být sestaven tak,
aby zahrnoval všechny předpoklady známé v době uzavření smlouvy a jejich očekávaný vývoj a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty.
(3) V případě smlouvy o veřejných službách uzavřené na základě přímého zadání se jedná o nadměrnou
kompenzaci, pokud v kterémkoli roce podle výchozího
finančního modelu podíl čistého příjmu k provozním
aktivům převýší maximální dovolenou míru výnosu na
kapitál podle § 7.
§4
Náklady
(1) Není-li použit postup podle odstavce 2, do výchozích a skutečných nákladů se zahrnují
a) náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení
příjmů podle zákona o daních z příjmů3), které
jsou nutné k plnění závazku ze smlouvy, s výjimkou

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících
po železnici a silnici a o zrušení nařízení (EHS) č. 1191/69 a 1107/10.

2

) Například vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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1. odpisů podle zákona o daních z příjmů3), místo
kterých jsou uplatněny náklady ve výši účetních odpisů podle zákona o účetnictví4),
2. zůstatkové ceny prodaného a likvidovaného
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
3. nákladů vynaložených dopravcem na propagaci
jinou než vlastních služeb provozovaných na
základě smlouvy o veřejných službách ve svých
prostorách nebo vozidlech v částce převyšující
příjmy plynoucí z této činnosti a
4. darů,
b) náklady na provozní zálohu dopravních prostředků ve výši 15 % z vozového parku nutného
k zajištění výkonů závazku ze smlouvy,
c) náklady na přístavné, odstavné a přejezdové jízdy
vyvolané plněním závazku ze smlouvy,
d) splátky spojené s nájmem zboží spojeným s právem
následné koupě (dále jen „leasing“),
e) splátky leasingové společnosti za věci, které byly
dříve ve vlastnictví dopravce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty dopravcem s právem následné koupě (dále jen „zpětný
leasing“),

Částka 110

vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě a podle přílohy č. 4 k této
vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě.
§5
Výnosy
(1) Do výchozích a skutečných výnosů se zahrnují tržby z jízdného, tržby za další služby, které
jsou předmětem závazku ze smlouvy, tržby z přepravy
zavazadel, přirážky za nedodržování přepravního
řádu5) a jiné výnosy uskutečněné v souvislosti s poskytováním výkonů dopravce na základě smlouvy o veřejných službách s výjimkou výnosu z prodeje dlouhodobého majetku.
(2) Pokud smlouva nestanoví jinak, do výnosů se
zahrne výnos z prodeje majetku při zpětném leasingu,
který se pro účely této vyhlášky časově rozlišuje po
dobu trvání leasingu.

f) opravné položky a odpis nedobytných pohledávek
vzniklých při zajištění výkonů závazku ze
smlouvy,

(3) Skutečné
výnosy
předkládá
dopravce
u smlouvy o veřejných službách uzavřené na základě
přímého zadání ve struktuře podle přílohy č. 3 k této
vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě a podle přílohy č. 4 k této
vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě.

g) škody nezpůsobené dopravcem a nekryté pojistným plněním,

§6

h) náklady na propagaci vlastních služeb provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách a
i) odměny členů statutárních orgánů dopravce; pro
každého z nich maximálně do výše šestinásobku
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství
k měsíci prosinci předcházejícího kalendářního
roku vyhlašované Českým statistickým úřadem.
(2) Ve smlouvě o veřejných službách lze sjednat,
že náklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až h) a náklady na propagaci vlastních služeb provozovaných na
základě smlouvy o veřejných službách nebudou zahrnuty do výchozích a skutečných nákladů, nebo budou zahrnuty v jiném rozsahu. Odměny členů statutárních orgánů dopravce lze do výchozích a skutečných
nákladů zahrnout jen do maximální výše uvedené v odstavci 1 písm. i).
(3) Skutečné
náklady
předkládá
dopravce
u smlouvy o veřejných službách uzavřené na základě
přímého zadání ve struktuře podle přílohy č. 3 k této

Provozní aktiva
(1) Provozní aktiva dopravce vykáže před uzavřením smlouvy ve struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(2) Hodnota provozních aktiv se pro každé období stanoví jako jejich zůstatková cena ke konci bezprostředně předcházejícího účetního období.
(3) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se
do provozních aktiv zahrne jen z té části zůstatkové
ceny, ze které je využíván k plnění předmětného závazku veřejné služby.
(4) Do provozních aktiv se nezahrnuje
a) nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek,
b) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,

4

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5

) Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
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c) majetek nebo jeho část pořízená s využitím dotace
a
d) ocenitelná práva a goodwill podle jiného právního
předpisu6).
(5) V případě pořízení majetku formou leasingu
zahrne dopravce do provozních aktiv první mimořádnou splátku leasingové společnosti, jejíž hodnotu pro
účely této vyhlášky rovnoměrně snižuje po dobu trvání
leasingu.
(6) Postup podle odstavce 5 se neuplatní v případě
zpětného leasingu.
(7) Skutečná provozní aktiva předkládá dopravce
v případě smlouvy o veřejných službách uzavřené na
základě přímého zadání ve struktuře podle přílohy č. 6
k této vyhlášce.
§7
Maximální dovolená míra výnosu na kapitál
(1) Maximální dovolená míra výnosu na kapitál je
7,5 % ročně z provozních aktiv vymezených v § 6.
(2) Podíl čistého příjmu k provozním aktivům stanoví smlouva o veřejných službách tak, aby nepřesáhl
maximální dovolenou míru výnosu na kapitál.

Strana 4231

nosy odchýlí od výchozích nákladů nebo výchozích
výnosů, může dojít ke zvýšení kompenzace, pouze pokud jsou ve smlouvě sjednány podmínky a způsob zvyšování kompenzace a změny nákladů nebo výnosů nemohl dopravce v okamžiku uzavření smlouvy s ohledem na známé skutečnosti předvídat.
(2) Pokud smlouva o veřejných službách nestanoví jinak, změna kompenzace z důvodu snížení skutečných nákladů oproti výchozím nákladům nebo zvýšení skutečných výnosů oproti výchozím výnosům zahrnuje vždy polovinu z těchto odchylek.
(3) Objednatel a dopravce mohou ve smlouvě
o veřejných službách určit jednu nebo více částí výchozích nákladů nebo výchozích výnosů ovlivňujících výši
kompenzace, která bude v průběhu plnění smlouvy
indexována způsobem stanoveným ve smlouvě.
(4) Po dobu trvání závazku ze smlouvy nesmí celková roční výše vyplácených kompenzací přesáhnout
částku, v jejímž důsledku by podíl čistého příjmu k provozním aktivům převýšil maximální dovolenou míru
výnosu na kapitál.
§9

§8

Účinnost

Pravidla pro změny výše kompenzace
v případě přímého zadání
(1) Pokud se skutečné náklady nebo skutečné vý-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.

6

) Například § 6 odst. 3 písm. c) a d) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 296/2010 Sb.
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V Y HLÁŠ K A
ze dne 20. října 2010
o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce
k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 36 odst. 2
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, k provedení § 10
odst. 6:

§1
Vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
v informačním systému o veřejných zakázkách podle
§ 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je
uveden v příloze této vyhlášky.

§2
Přechodné ustanovení
Do 31. prosince 2011 se použije pro uveřejnění
oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících vzor formuláře pro oznámení o zahájení koncesního řízení uvedený v příloze č. 2 k vyhlášce
č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Ministr:
JUDr. Bárta v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 297/2010 Sb.
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298
V Y HLÁŠ K A
ze dne 20. října 2010,
kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb.,
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 19
odst. 15 písm. c) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve
znění zákona č. 96/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, se
mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém
řádku doplňuje věta „Směrnice Komise 2010/21/EU ze
dne 12. března 2010, kterou se mění příloha I směrnice
Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení

týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu
a imidaklopridu.“.
2. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem s účinnou
látkou klothianidin, thiamethoxam, fipronil nebo imidakloprid, musí být na úřední návěsce nebo návěsce
dodavatele uvedena tato skutečnost a zároveň uvedena
opatření ke zmírnění rizik stanovená v povolení použitého přípravku na ošetření osiva.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.
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299
V Y HLÁŠ K A
ze dne 25. října 2010,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 45 odst. 2, § 46
odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb. a vyhlášky č. 443/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „proti sezónní
chřipce,“ zrušují.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovy „hepatitidě B“
čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a proti sezónní
chřipce“ se zrušují.
3. § 3 včetně nadpisu zní:
„§ 3
Pravidelné očkování proti tuberkulóze
(1) Očkování se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. Indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudí lékař
novorozeneckého oddělení zejména na základě zákonným zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy, uvedeného v příloze č. 2 k této
vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní
II. část dotazníku a vyplněný dotazník, jako součást
propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému
lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má indikaci
k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, současně
informuje pracoviště kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost, zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče, odesílá dítě, které splňuje
indikace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a které nebylo proti tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště
kalmetizace.
(2) U dětí, u kterých nemůže splnění indikací podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto indikace při prvním
kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující
praktický lékař pro děti a dorost. Pro další postup se
odstavec 1 věta poslední použije obdobně.“.
4. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu,
pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti
přenosné dětské obrně (dále jen „hexavalentní očkovací
látka“) v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi
dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní
očkovací látky se podá nejpozději před dovršením
osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných
proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní
očkovací látkou provede od započatého třináctého
týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení
postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.“.
5. V § 4 odst. 2 se za slova „proti těmto infekcím“
vkládají slova „s acelulární pertusovou složkou“.
6. V § 4 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„(8) Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací
látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin
po narození dítěte. V očkování těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku1) hexavalentní očkovací látky.
1

) § 3 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).“.

7. § 6 včetně nadpisu zní:
„§ 6
Pravidelné očkování proti
pneumokokovým nákazám
(1) Očkování proti pneumokokovým nákazám
polysacharidovou očkovací látkou se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě
nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování
proti pneumokokovým nákazám provede u fyzických
osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním
postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léče-
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ným inzulínem. V dalším očkování proti pneumokokovým nákazám se postupuje podle souhrnu údajů o přípravku1).
(2) U dětí, které mají zdravotní indikace uvedené
v příloze č. 1 k této vyhlášce, se do dovršení pěti let
jejich věku provede očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou v intervalech podle souhrnu údajů
o přípravku1). Od dovršeného druhého roku věku dítěte lze v těchto případech alternativně podat polysacharidovou očkovací látku proti pneumokokové nákaze.“.
8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
9. V § 9 odst. 1 se na konci textu druhé věty do-
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plňují slova „a dále u osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve
zdravotnických zařízeních“.
10. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.
11. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Očkování se provede očkovací látkou určenou k aktivní imunizaci podle souhrnu údajů o přípravku1) této
očkovací látky.“.
12. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.
13. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2 a 3,
které znějí:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.

.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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V Y HLÁŠ K A
ze dne 22. října 2010,
kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,
ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 12
odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 6 odst. 1 písm. b)
bodu 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů:

Čl. I
V příloze č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/
/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb., tabulka v části
Fotovoltaika zní:

„
Charakteristika výrobny

Celkové měrné investiční
náklady [Kč/kWp]

Roční využití instalovaného
špičkového výkonu [kWh/kWp]

Do 30 kWp včetně

< 75 000

> 980

30 kWp až 100 kWp včetně

< 60 000

> 1 000

Nad 100 kWp

< 55 000

> 1 000
“.

obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007
Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle dosavadní
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.
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