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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. července 2022

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona
o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/
/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:

§ 1

Prostředky státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3

zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok
2023 činí 37 000 000 000 Kč.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky
č. 116/2022 Sb., se mění takto:

1. § 2 a 3 znějí:

„§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
práce nejméně ve výši
a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši

a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až
12 hodin,

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.“.

2. V § 4 písm. b) se částka „40,50 Kč“ nahrazuje
částkou „51,40 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 5. srpna 2022

o vydání výměru MF č. 06/2022,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 27. července 2022 vydalo výměr MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 16/2022 dne 28. července 2022 a nabývá účinnosti
dnem 1. srpna 2022, s výjimkou ustanovení bodu 1., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 15. srpna 2022

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) 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, a podle § 1 odst. 3, § 4, 6c, 12, 24, 25a a 26 zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, vydal cenové rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu č. 4/2022 ze dne 20. července 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu č. 6/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované
zdroje energie; cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2022 ze dne 9. srpna 2022, kterým
se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na den-
ním trhu; cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2022 ze dne 9. srpna 2022, kterým se
mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se
stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového roz-
hodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 28. března 2022; a cenové rozhodnutí Energe-
tického regulačního úřadu č. 7/2022 ze dne 9. srpna 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou
plynu, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2022 ze dne 10. května 2022.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/
/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 20. července 2022, v částce 6; cenové rozhodnutí č. 5/2022
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 9. srpna 2022, v částce 7; cenové rozhodnutí č. 6/2022 v Ener-
getickém regulačním věstníku ze dne 9. srpna 2022, v částce 8; a cenové rozhodnutí č. 7/2022 v Energetickém
regulačním věstníku ze dne 9. srpna 2022, v částce 9. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí č. 4/2022 dnem 20. července 2022. Cenové rozhodnutí č. 5/
/2022 nabyde účinnosti dnem 24. srpna 2022, cenová rozhodnutí č. 6/2022 a 7/2022 dnem 1. září 2022.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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