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394

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011

o sídlech obvodních báňských úřadů

Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zá-
kona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991
Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.:

§ 1

Sídla obvodních báňských úřadů se stanovují
takto:

a) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
hlavního města Prahy a pro území kraje Středo-
českého je Praha,

b) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Plzeňského a Jihočeského je Plzeň,

c) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
kraje Karlovarského je Sokolov,

d) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
kraje Ústeckého je Most,

e) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Královéhradeckého a Pardubického je Hra-
dec Králové,

f) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského je Brno,

g) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého je
Ostrava,

h) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Libereckého a Vysočina je Liberec.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě:

Čl. I

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochra-
ně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě
a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992
Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb.,
vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 143/2004 Sb. a vy-
hlášky č. 298/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) mimořádnou událost závažný pracovní úraz, zá-
važná událost, závažná provozní nehoda a nebez-
pečný stav.“.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa,
kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo
zasypány, anebo k nim musí být zamezen přístup. Po-
klopy a kryty musí mít potřebnou nosnost a musí být
osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo
uvolnit.“.

3. V § 4 odst. 4 se slova „v odstavci 1“ nahrazují
slovy „v odstavcích 1 a 2“.

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro
zajištění bezpečného a odborného řízení hornické čin-
nosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
schvaluje provozní dokumentaci závodní dolu nebo zá-
vodní lomu nebo závodní.“.

5. V § 5 odst. 8 se slovo „těžkému“ nahrazuje slo-
vem „závažnému“.

6. V § 6 nadpis zní: „Provoz a používání objektů,
pracovišť a zařízení“.

7. V § 6 odst. 2 se za slovo „návody“ vkládají
slova „k použití50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

„50) Bod 1.7.4 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o tech-
nických požadavcích na strojní zařízení.
Bod 1.0.6 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné sy-
stémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbu-
chu.“.

8. V § 6 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Při prohlídce podle odstavce 5 se též zjišťuje,
zda krycí plechy nebo mřížové rošty podlah plošin jsou
zajištěny proti nahodilému posunutí, překlopení a šik-
mé poloze a zda krycí plechy nebo mřížové rošty jsou
nášlapně pevné. U plošin se vnější vady zjišťují vizuálně
a poklepem. U plošin, které mají svařovanou kon-
strukci, se při vizuální prohlídce zjišťuje poklepem také
stav svarů jejich nosných částí na vnější vady. Při zjiš-
tění vnějších vad svarů se provede jejich kontrola po-
mocí defektoskopie, například kapilární metodou, zda
svary nevykazují trhliny.

(7) Povrch plechů musí být rýhovaný nebo jinak
zdrsněný. Stav opotřebení krycích plechů a mřížových
roštů musí být kontrolován v rozsahu požadavků sta-
novených v ČSN ISO 13822. Kontrolovaný prvek se
vymění, jestliže jeho tloušťka je menší, než stanovuje
pevnostní výpočet uvedený v projektu nebo ve znalec-
kém posudku.“.

9. V § 18b se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo k objektům“.

10. V § 18b odst. 5 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „V mapové dokumentaci musí být zakresleny úni-
kové cesty a umístění prostředků k záchraně osob, je-
jich ošetření a transportu zraněných osob.“.

11. § 19 a 20 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 11 znějí:

„§ 19

Postup organizace při mimořádných událostech

(1) Organizace ohlašuje závažné pracovní úrazy,
kterými jsou
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a) smrtelný úraz,

b) úraz životu nebezpečný, kterým je úraz s násled-
nou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční,
životu nebezpečné poškození zdraví včetně prů-
myslových otrav a úraz s takovým charakterem
úrazového děje, který nastal v důsledku porušení
bezpečnostních předpisů, který zároveň nasvěd-
čuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu
a ochrany zdraví při práci,

c) hromadný úraz, kterým je úraz, při kterém byly
zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna
utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více
než 10 osob.

(2) Organizace ohlašuje závažné události, závažné
provozní nehody a nebezpečné stavy, kterými jsou

a) skluzy nebo sesuvy hmot a materiálů, zřícení
konstrukcí staveb nebo zařízení, výrony plynů,
průvaly vod nebo zvodněných hornin, při nichž
došlo k

1. ohrožení života a zdraví osob,

2. ohrožení bezpečnosti provozu včetně provozo-
vaných zařízení,

3. ohrožení veřejných a jiných právem chráně-
ných zájmů, nebo

4. vynucené změně technologie provozu,

b) nežádoucí únik plynu nebo kapaliny, které jsou
škodlivé nebo nebezpečné,

c) hledání pohřešované osoby,

d) úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organi-
zace,

e) únik radioaktivních a jiných nebezpečných látek,
ztráta radioaktivního zářiče a prokazatelná netěs-
nost uzavřeného zářiče,

f) požár nebo výbuch na pracovišti.

(3) Organizace dále ohlašuje závažnou událost,
závažnou provozní nehodu a nebezpečný stav, pokud
k nim dojde při používání vyhrazených technických
zařízení nebo nakládání s výbušninami.

(4) Mimořádné události uvedené v odstavcích 1
až 3 je organizace povinna bezodkladně ohlásit přísluš-
nému obvodnímu báňskému úřadu. Tím není dotčena
ohlašovací povinnost uložená jiným právním předpi-
sem11).

(5) Mimořádné události je organizace povinna vy-
hodnocovat a evidovat.

§ 20

Zachování stavu místa mimořádné události

(1) Na místě, kde došlo k mimořádné události, se
nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad nepro-
vedl ohledání místa nebo nerozhodl jinak, kromě pří-
padů, kdy jde o záchranu postižených, případně o další
záchranné práce nebo bezpečnost provozu. Změny
nutné z jiných závažných důvodů mohou být prove-
deny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(2) O místě mimořádné události podle odstavce 1
pořídí organizace dokumentaci, zejména náčrtek, plá-
nek, fotografie, svědecké výpovědi nebo jiné textové
nebo audiovizuální záznamy.

11) § 6 odst. 3 písm. b) až d) zákona č. 61/1988 Sb.
Vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a ne-
bezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií),
závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
§ 105 odst. 2 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu.“.

12. V § 21 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 51 zní:

„c) kniha mimořádných událostí, která je zároveň kni-
hou úrazů podle jiných právních předpisů51),

51) § 105 odstavec 2 zákoníku práce.
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.“.

13. V § 35 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 52 zní:

„(2) Dokumentace zařízení musí řešit zajištění
bezpečného provozu52) a údržby zařízení a musí také
obsahovat nejvýše přípustné provozní hodnoty zaří-
zení.

52) § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technic-
kých zařízení, přístrojů a nářadí.“.

14. V § 35 odstavec 5 zní:

„(5) Pro všechny části zařízení, které neumožňu-
jí ruční manipulaci a mají se přepravovat, musí být
v dokumentaci udána jejich hmotnost. U částí, které
mají být zdvihány zdvihacím zařízením a které nejsou
konstrukčně připraveny pro připevnění vázacího nebo
zdvihacího prostředku, musí být určeno vázací sché-
ma.“.
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15. V § 37 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li automatické, dálkově ovládané nebo
programově řízené zařízení vybaveno záznamovým za-
řízením, musí být údaje o provozu a stavech zařízení
uchovávány nejméně po dobu 72 hodin.“.

16. V § 46 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Části zařízení, které je možno dle výrobce čistit a ma-
zat za chodu, vyznačí organizace v provozní dokumen-
taci, včetně vyznačení místa a určení nářadí a pomůcek
k provádění těchto činností.“.

17. V § 47 odst. 4 se věta druhá nahrazuje vě-
tou „Po ukončení těchto prací a po odjištění zařízení
zkontroluje pracovník, určený provozní dokumentací,
správnou funkci zařízení.“.

18. V § 63 odstavec 7 zní:

„(7) Stroj musí být vybaven nejméně dvěma pod-
kládacími klíny proti ujetí, pokud není zajištěn proti
ujetí svou konstrukcí.“.

19. V § 69 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Mezi kompresorem a vzdušníkem, pokud
není kompresor přímo spojen se vzdušníkem, nebo
mezi kompresorem a tlakovzdušným rozvodem musí
být uzavírací armatura.

(3) Mezi uzavírací armaturou a pístovým nebo
šroubovým kompresorem musí být pojistný ventil
a u turbokompresoru a rotačního kompresoru zpětná
klapka a přepouštěcí ventil, pokud soustrojí není řešeno
jako kompaktní.“.

20. V § 80 odst. 3 se slova v závorce „§ 81 odst. 3“
nahrazují slovy „§ 81 odst. 4“.

21. V § 81 se vkládá nový odstavec 1, který včetně
poznámky pod čarou č. 53 zní:

„(1) Cesty pro chůzi včetně schodišť, šikmých
ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vy-
kládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny
tak, aby zajišťovaly snadný a bezpečný přístup a aby
nedocházelo k ohrožení osob zdržujících se na nich
nebo v jejich blízkosti. Cesty pro chůzi musí být ozna-
čeny podle přílohy k nařízení vlády53), které upravuje

vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů.

53) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve
znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2
až 6.

22. V § 82 odstavec 2 zní:

„(2) Mosty, rampy, ochozy a lešení musí být
zkontrolovány v určených lhůtách, přičemž lhůty pro
kontrolu a odpovědnou osobu stanoví organizace. Le-
šení musí prohlédnout předák určený k prohlídkám
pracoviště, a to vždy před prvním použitím lešení po
nepracovní směně.“.

23. V § 87 odstavec 3 zní:

„(3) Výsypná místa musí být za tmy nebo snížené
viditelnosti osvětlena a plocha okolo výsypného místa
nesmí mít spád k tomuto místu. Dopravní řád (§ 92)
určí způsob zajištění proti přejetí stroje do výsypného
místa.“.

24. V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Součástí dopravního řádu je schéma zakresle-
ných dopravních cest s vyznačeným směrem jízdy.“.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.

Čl. III

S výjimkou bodu 6 musí být požadavky uvedené
v čl. I plněny nejpozději od 1. dubna 2012.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. c) 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. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu
a souvisejících služeb v plynárenství, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 98 odst. 7“ nahrazují
slovy „§ 98a odst. 2 písm. c)“, číslo „670/2004“ se na-
hrazuje číslem „158/2009“ a slova „ , k provedení § 17
odst. 7 písm. a) energetického zákona“ se zrušují.

2. V § 1 se slovo „lhůt“ nahrazuje slovy „postupy
a lhůty“.

3. V § 2 odst. 1, § 2 odst. 2, § 14 odst. 1 a 2 se
slovo „podzemního“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 se slova „ke konečnému“ nahra-
zují slovem „k“.

5. V § 2 odst. 2, § 4 odst. 1, § 6 odst. 1 a 2, § 10
odst. 2, § 11 včetně nadpisu a odst. 1, § 11 odst. 2, § 12
odst. 1, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 1 písm. b), § 13
odst. 1 písm. c), § 14 odst. 1 písm. a), § 14 odst. 1
písm. b), § 15 včetně nadpisu a odst. 1, § 15 odst. 2,
§ 16 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 1 písm. b) se slovo
„konečného“ zrušuje.

6. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Uplatnění náhrad

(1) Zákazník nebo obchodník s plynem, který na
základě smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu dodává plyn zákazníkovi (dále jen „dodavatel
sdružené služby“), nebo dodavatel uplatňují nárok na
náhradu

a) při nedodržení standardu podle § 8 do 60 kalen-
dářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kte-
rém mělo být podle standardu omezení nebo pře-
rušení přepravy, distribuce nebo uskladňování

plynu započato nebo ukončeno u provozovatele
přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož ply-
novému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,

b) při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9
až 11, § 13 až 16 do 60 kalendářních dnů ode
dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta
podle standardů, a to u

1. provozovatele přepravní nebo distribuční sou-
stavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení
zákazníka připojeno,

2. provozovatele zásobníku plynu, se kterým má
uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,

3. provozovatele přepravní nebo distribuční sou-
stavy, u kterého žádá o připojení, nebo

4. dodavatele nebo dodavatele sdružené služby,
který na základě příslušné smlouvy dodává zá-
kazníkovi plyn.

(2) Sjedná-li zákazník s dodavatelem sdružené
služby smlouvu o sdružených službách dodávky
plynu, může uplatnit standardy podle § 4, 6, 7, 8, 11
a § 13 až 15 a náhrady za jejich nedodržení u dodavatele
sdružené služby, který postoupí žádost zákazníka o po-
skytnutí náhrady provozovateli příslušného plynáren-
ského zařízení. V takovém případě hradí provozovatel
plynárenského zařízení náhradu zákazníkovi prostřed-
nictvím dodavatele sdružené služby a lhůty pro splnění
standardů se prodlužují o 2 pracovní dny pro dodava-
tele sdružené služby, které slouží pro zajištění přenosu
informací mezi dodavatelem sdružené služby a provo-
zovatelem příslušného plynárenského zařízení.“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „nebo předávacího“
a „ , provozovatele lokální distribuční soustavy nebo
provozovatele podzemního zásobníku plynu“ zrušují.

8. V § 4 odst. 4, § 8 odst. 2 a § 10 odst. 3 písme-
na a) až c) znějí:

„a) 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost;
celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,

b) 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
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c) 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.“.

9. V § 4 odst. 4, § 6 odst. 2 a 3, § 7 odst. 1
písm. a), b) a c), § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a 2, § 10 odst. 3,
§ 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 2
a § 16 odst. 2 se slovo „konečnému“ zrušuje.

10. V § 5 se slovo „konečným“ zrušuje.

11. V § 6 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 15 odst. 2 pís-
mena a) až c) znějí:

„a) 375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost;
celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,

b) 1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,

c) 2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.“.

12. V § 7 odst. 2, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 16
odst. 2 písmena a) až c) znějí:

„a) 750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost;
celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,

b) 3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,

c) 7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.“.

13. V § 8 včetně nadpisu se slova „ , distribuce
nebo uskladňování“ nahrazují slovy „nebo distribuce“.

14. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „ , distribuci nebo
uskladňování“ nahrazují slovy „nebo distribuci“.

15. V § 8 odst. 1 a 2 se slova „nebo podzemního
zásobníku plynu“ zrušují.

16. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1
zní:

„§ 9

Standard lhůty pro posouzení žádosti
o připojení zařízení zákazníka

k přepravní nebo distribuční soustavě

(1) Standardem lhůty pro posouzení žádosti o při-
pojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční
soustavě je posouzení žádosti o připojení zařízení zá-
kazníka k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě
stanovené jiným právním předpisem1).

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro posouzení
žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo
distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní

nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i zapo-
čatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost;
celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,

b) 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,

c) 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový
úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.

1) Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plyná-
renské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla pro-
vozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynáren-
ství.“.

17. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Standardem umožnění přepravy nebo distri-
buce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo dis-
tribuce plynu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy
zákazník splnil technické podmínky připojení a kdy
zákazník nebo dodavatel sdružené služby požádal
provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy
o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do odběr-
ného místa.“.

18. V § 10 odst. 2 se slova „plynu podle zvláštního
právního předpisu2),“ včetně poznámky pod čarou č. 2
zrušují.

19. V § 10 odst. 2, § 11 odst. 1, § 13 odst. 1
písm. b) a § 15 odst. 1 se slovo „konečný“ zrušuje.

20. V § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a § 15 odst. 1 se
slova „7 kalendářních“ nahrazují slovy „5 pracovních“.

21. V § 11 odst. 1 se slova „ , včetně nákladů spo-
jených s přerušením a obnovením přepravy nebo dis-
tribuce,“ a slova „ , včetně nákladů spojených s přeru-
šením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu“
zrušují.

22. V § 11 odst. 1 se slova „s konečným“ nahra-
zují slovem „se“.

23. V § 11 odst. 1 se slova „předávacího nebo“
zrušují.

24. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

25. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „předávacího
nebo“ zrušují.

26. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b), § 14
odst. 1 na konci písmene a) a § 16 odst. 1 na konci
písmene a) slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
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27. V § 13 odst. 1 písm. b) se číslo „80“ nahrazuje
číslem „90“.

28. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slovo „soustavy“
vkládají slova „nebo zásobníku plynu“.

29. V § 15 odst. 1 se slova „ , včetně nákladů spo-
jených s přerušením a obnovením dodávky,“ a slo-
va „ , včetně nákladů spojených s přerušením a obnove-
ním dodávky plynu“ zrušují.

30. V § 15 odst. 1 se za slovo „dodavatelem“ vklá-
dají slova „nebo s dodavatelem sdružené služby“.

31. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování do-
dávky plynu ve vyúčtování přepravy, distribuce nebo
uskladňování plynu a dodavatel nebo dodavatel sdru-
žené služby ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) rekla-
muje vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňo-
vání plynu podle § 14, lhůty podle odstavce 1 po dobu
vyřizování reklamace podle § 14 neběží.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

32. Příloha k vyhlášce zní:

„Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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397

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 2. prosince 2011

o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že dne 28. listopadu 2011 vydalo výměr MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2011 ze dne 5. prosince 2011 a nabývá účinnosti dne
1. ledna 2012.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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398

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. prosince 2011

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců
podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých
dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve zně-
ní zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2012 platovou základnu
ve výši 51 164,10 Kč.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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