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O B S A H :

360. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

361. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických ko-
munikací a poštovních služeb

362. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním
barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování pří-
slušnosti k Policii České republiky (o policejním označení) o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance
pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb



360

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o pod-
porovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 45 odst. 9 zákona.:

Čl. I

Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny
a tepla, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo „závěrečného“ zrušuje.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Dojde-li ke změně údajů v systému operá-
tora trhu, na jejichž základě byly vydány záruky pů-
vodu, operátor trhu upraví množství záruk původu,
o které může výrobce elektřiny žádat v následujícím
období.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2019

o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly
elektronických komunikací a poštovních služeb

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronic-
kých komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o elektronických komunika-
cích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení
§ 113 odst. 8 zákona o elektronických komunika-
cích, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst. 2 písm. a)
zákona o poštovních službách:

§ 1

Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného
výkonem kontroly v oblasti elektronických komuni-
kací a poštovních služeb je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce. Průkaz se umísťuje na rubovou

stranu průkazu státního zaměstnance podle jiného
právního předpisu1).

§ 2

Vzor průkazu zaměstnance pověřeného výko-
nem kontroly v oblasti elektronických komunikací
a poštovních služeb je uveden v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu za-
městnance Českého telekomunikačního úřadu pově-
řeného výkonem kontroly elektronických komuni-
kací a poštovních služeb, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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1) Vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 361/2019 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 361/2019 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení,
služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel,

plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
(o policejním označení)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4
a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii Čes-
ké republiky:

Čl. I

V § 20 odst. 1 vyhlášky č. 122/2015 Sb., o způ-
sobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích
a zvláštním barevném provedení a označení služeb-
ních vozidel, plavidel a letadel Policie České repu-

bliky a o prokazování příslušnosti k Policii České
republiky (o policejním označení), se v úvodní části
ustanovení číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. pro-
since 2019.

Ministr:

Hamáček v. r.
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