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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost
na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023,

ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 8 zákona
č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti
a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbro-
jeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným in-
vazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/
/2022 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o příspěvku pro solidární
domácnost na období druhého pololetí roku 2022

a prvního čtvrtletí roku 2023

Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro
solidární domácnost na období druhého pololetí
roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění
nařízení vlády č. 439/2022 Sb., se mění takto:

1. V názvu nařízení vlády se slovo „čtvrtletí“
nahrazuje slovem „pololetí“.

2. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„březen“ nahrazuje slovem „červen“.

3. V § 2 odst. 2 se slova „31. března“ nahrazují
slovy „30. června“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 439/2022 Sb.

Čl. II

V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 439/2022 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o pří-
spěvku pro solidární domácnost na období druhého
pololetí roku 2022, se slova „31. března“ nahrazují
slovy „30. června“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
31. března 2023.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 30. června 2023.

Předseda vlády:

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

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné
tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu
zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných

na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně někte-
rých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona
č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona
č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona
č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona
č. 287/2022 Sb. a zákona č. 365/2022 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen
elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stano-
vení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného roz-
sahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění na-
řízení vlády č. 343/2022 Sb., nařízení vlády č. 442/
/2022 Sb. a nařízení vlády č. 28/2023 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 4 se slova „do místa spotřeby
prostřednictvím přímého vedení“ zrušují.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „do místa spotřeby prostřednictvím přímého
vedení bez použití přenosové nebo distribuční sou-
stavy“.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Pro dodávku elektřiny nebo plynu do od-
běrného místa zákazníka, který nesplní věcné pod-
mínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo
plynu pro malého nebo středního podnikatele a který
požádal o dodávku elektřiny nebo plynu za podmí-
nek stanovených pro velkého podnikatele, se ustano-
vení tohoto nařízení týkající se velkého podnikatele
použijí obdobně.“.

4. V § 5 odst. 4 se za slova „hodnotu odběru
elektřiny“ a „hodnoty odběru elektřiny“ vkládají
slova „z výrobny elektřiny“.

5. V § 6 odst. 5 se slovo „doručení“ nahrazuje
slovem „podání“.

6. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ , pokud v období pro posouzení vzniku nad-
měrného majetkového prospěchu odebíral elektřinu
za stanovenou cenu“.

7. V § 7 odst. 4 se slovo „doručení“ nahrazuje
slovem „podání“.

8. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , pokud v období pro posouzení vzniku nad-
měrného majetkového prospěchu odebíral plyn za
stanovenou cenu“.

9. V § 7 odst. 7 se slova „bodu 1, 3 nebo 4“
zrušují.

10. V § 8a odst. 1 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje.

11. V § 8a odstavec 5 zní:

„(5) Způsobilé náklady na dodávku energie ZN
v Kč se určí podle vztahu
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ZN= ∑E(pt,E – pref,E × 1,5) × qE ,

kde je

E elektřina nebo plyn,

t měsíc nebo období několika po sobě následu-
jících měsíců v roce 2023,

ref referenční období,

pt průměrná jednotková cena elektřiny nebo
plynu odebraných velkým podnikatelem v roce
2023 v Kč/MWh bez daně z přidané hodnoty,
daně z elektřiny nebo plynu a ceny za souvi-
sející službu v elektroenergetice nebo plyná-
renství,

pref průměrná jednotková cena elektřiny nebo
plynu odebraných velkým podnikatelem v refe-
renčním období v Kč/MWh bez daně z přidané
hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za
související službu v elektroenergetice nebo ply-
nárenství,

q 70 % množství elektřiny nebo plynu v MWh
nakoupených a odebraných velkým podnika-
telem v referenčním období.“.

12. V § 8a odst. 7 se slova „nebo na výrobu
tepelné energie dodávané velkému podnikateli“ na-
hrazují slovy „a o výši podpory na úhradu nákladů
na tepelnou energii poskytnuté velkému podnikateli
v případě odběru tepelné energie v odběrném místě
většího než 10 000 GJ za kalendářní rok“.

13. V § 8a odstavec 8 zní:

„(8) V případě rozsahu majetkového prospěchu
kategorie C, D a E nesmí hodnota upraveného vý-
sledku hospodaření, se zohledněním majetkového
prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za
stanovenou cenu, za období, pro které jsou tímto
nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pře-
sáhnout 70 % hodnoty upraveného výsledku hospo-
daření dosaženého v referenčním období. Byla-li
však hodnota upraveného výsledku hospodaření do-
saženého v referenčním období záporná, nesmí být
hodnota upraveného výsledku hospodaření, se zo-
hledněním majetkového prospěchu získaného odbě-
rem elektřiny a plynu za stanovenou cenu, za ob-
dobí, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny
elektřiny nebo plynu, kladná.“.

14. V § 8b odst. 3 se slova „které jsou ovlá-
dané“ nahrazují slovy „kteří jsou ovládáni“.

15. V § 8d odst. 3 se za text „d)“ vkládají slova

„nebo odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou
cenu na ztráty v distribučních soustavách podle ji-
ného právního předpisu4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny
a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty
v distribučních soustavách a o kompenzacích poskyto-
vaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za sta-
novené ceny.“.

16. V § 8d odst. 6 se slova „uplynulém kalen-
dářním čtvrtletí“ nahrazují slovy „období pro po-
souzení vzniku nadměrného majetkového prospě-
chu“.

17. V § 8d odstavec 7 zní:

„(7) Velký podnikatel zpracuje zprávu o posou-
zení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k tomuto na-
řízení, pokud v období pro posouzení vzniku nad-
měrného majetkového prospěchu odebíral elektřinu
nebo plyn za stanovenou cenu. Zprávu o posouzení
vzniku nadměrného majetkového prospěchu podává
velký podnikatel ministerstvu v elektronické podobě
prostřednictvím elektronické aplikace portálu minis-
terstva do konce kalendářního měsíce, ve kterém nej-
později provádí posouzení za období podle od-
stavce 2 nebo 5. Část B zprávy o posouzení vzniku
nadměrného majetkového prospěchu zpracovává
velký podnikatel, který je členem seskupení osob.
Velký podnikatel může určit, že část B zprávy o po-
souzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
zpracovává jiný člen téhož seskupení osob; v tako-
vém případě velký podnikatel část B zprávy o posou-
zení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
nezpracovává. Zprávu o posouzení vzniku nadměr-
ného majetkového prospěchu lze podat jiným způ-
sobem než prostřednictvím elektronické aplikace
portálu ministerstva, zveřejní-li ministerstvo infor-
maci o jiném způsobu podávání na svých interneto-
vých stránkách.“.

18. V § 8d se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Ke zprávě o posouzení vzniku nadměr-
ného majetkového prospěchu podané jiným způso-
bem než podle odstavce 7 nebo po stanovené lhůtě
se nepřihlíží.“.

19. V § 11 odst. 1 se za slovo „bankou“ vkládají
slova „použitý obchodníkem s elektřinou nebo ply-
nem pro vystavení daňového dokladu za dodávku
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elektřiny nebo plynu, jinak kurz vyhlášený Českou
národní bankou“.

20. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za období prvního kalendářního čtvrtletí
roku 2023 podává velký podnikatel zprávu o posou-
zení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
nejdříve 20. dubna 2023 a nejpozději do 30. dubna
2023.“.

21. V příloze č. 10 se slova „propojených nebo
partnerských podniků podle doporučení komise
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikro-
podniků, malých a středních podniků,“ nahrazují
slovy „ovládající nebo ovládané osoby nebo které
jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
podle zákona o obchodních korporacích a“ a věta
„Zákazník prohlašuje, že doručil ministerstvu
zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetko-
vého prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto naří-
zení.“ se nahrazuje větou „Zákazník prohlašuje, že
podal ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nad-
měrného majetkového prospěchu podle přílohy č. 13

k tomuto nařízení, pokud v období pro posouzení
vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebí-
ral elektřinu za stanovenou cenu.“.

22. V příloze č. 11 se slova „propojených nebo
partnerských podniků podle doporučení komise
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikro-
podniků, malých a středních podniků,“ nahrazují
slovy „ovládající nebo ovládané osoby nebo které
jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
podle zákona o obchodních korporacích a“ a věta
„Zákazník prohlašuje, že doručil ministerstvu
zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetko-
vého prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto naří-
zení.“ se nahrazuje větou „Zákazník prohlašuje, že
podal ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nad-
měrného majetkového prospěchu podle přílohy č. 13
k tomuto nařízení, pokud v období pro posouzení
vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebí-
ral plyn za stanovenou cenu.“.

23. Příloha č. 13 zní:
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ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Čl. II

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích
poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za sta-
novené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.,
se mění takto:

1. Příloha č. 7 zní:
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2. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.
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3. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.
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ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

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

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového
ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné
ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.

Vláda nařizuje podle § 6b odst. 1 a § 6e odst. 2
zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v sou-
vislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zá-
kona č. 198/2022 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o některých podrobnostech
poskytování nouzového ubytování a dočasného

nouzového přístřeší a souvisejících služeb
pro žadatele o udělení dočasné ochrany

a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

Čl. I

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých
podrobnostech poskytování nouzového ubytování
a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících slu-
žeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro
osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění na-
řízení vlády č. 322/2022 Sb., se mění takto:

1. V názvu nařízení vlády se slova „nouzového
ubytování a dočasného nouzového přístřeší a sou-
visejících služeb pro žadatele o udělení dočasné
ochrany a pro osoby“ nahrazují slovy „ubytování
a souvisejících služeb osobám“.

2. V § 1 odst. 1 a 2 a v § 3 písm. b) a c) se slovo
„nouzového“ zrušuje.

3. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

4. V § 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na a) a b).

5. V § 3 písm. b) se slova „písmeni b)“ nahra-
zují slovy „písmeni a)“.

6. V § 4 odst. 2 se číslo „2023“ nahrazuje číslem
„2024“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 322/2022 Sb.

Čl. II

V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 322/2022 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o ně-
kterých podrobnostech poskytování nouzového
ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvi-
sejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochra-
ny a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, se
číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. dubna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6
a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 31. března
2023.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2024.

Předseda vlády:

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

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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ze dne 22. března 2023,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu
na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 175/2022 Sb.,
o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
a podle § 5a odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o někte-
rých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konflik-
tem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Rus-
ké federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí
občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu

na území České republiky podávaných
na zastupitelských úřadech

Čl. I

Nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti
žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění
k pobytu na území České republiky podávaných
na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády
č. 309/2022 Sb., se mění takto:

1. Na konci § 1 se doplňuje věta „To platí i pro
žádost podanou občanem Ruské federace nebo Bě-
loruské republiky, který je současně občanem jiného
státu.“.

2. V § 3 odst. 2 se číslo „2023“ nahrazuje číslem
„2024“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení výjimky
z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění

k pobytu na území České republiky podávaných
na zastupitelských úřadech

Čl. II

V nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení
výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení opráv-
nění k pobytu na území České republiky podáva-
ných na zastupitelských úřadech, § 1 zní:

„§ 1

Ustanovení § 5a odst. 1 věty první zákona se
nevztahuje na žádost o

a) udělení dlouhodobého víza za účelem rodin-
ným,

b) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem

1. společného soužití rodiny na území podle
§ 42a zákona o pobytu cizinců na území Čes-
ké republiky,

2. vědeckého výzkumu podle § 42f zákona
o pobytu cizinců na území České republiky,
nebo

3. výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci podle § 42i zákona o pobytu ci-
zinců na území České republiky podávanou
občanem Ukrajiny uvedeným v § 5 odst. 1
písm. c) nebo d) zákona,

c) udělení oprávnění k pobytu za účelem studia
podle § 64 písm. a) a d) zákona o pobytu ci-
zinců na území České republiky, nebo

d) vydání povolení k trvalému pobytu cizinci
s prokázaným českým původem, žijícímu v za-
hraničí, podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o po-
bytu cizinců na území České republiky.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí

o udělení oprávnění k pobytu na území
České republiky podávaných
na zastupitelských úřadech

Čl. III
V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 309/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o ne-
přijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení
oprávnění k pobytu na území České republiky po-
dávaných na zastupitelských úřadech, se číslo „2023“
nahrazuje číslem „2024“.
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ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
31. března 2023.

(2) Části první a třetí tohoto nařízení pozbývají
platnosti uplynutím dne 31. března 2024 a část druhá
tohoto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým po-
zbývá platnosti § 5a zákona č. 65/2022 Sb.

Předseda vlády:

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

Ministr zahraničních věcí:

Bc. Lipavský v. r.
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