Ročník 2010

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 7

Rozeslána dne 26. ledna 2010

Cena Kč 30,–

O B S A H:
21. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.
22. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/
/2009 Sb.
23. Sd ěle n í Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2013, 2,80 %
24. Sd ěle n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
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21
VYHLÁŠKA
ze dne 18. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 242/
/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí
některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem
lze pro výuku v některých předmětech nebo jiných
ucelených částech učiva studijní skupiny dělit na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.“.
2. V § 2 odst. 2 na konci textu písmena b) a v § 30
odst. 1 na konci textu písmena a) se doplňují slova
„nebo jiné ucelené části učiva“.
3. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) charakteru osvojovaných vědomostí, dovedností
a postojů,“.
4. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách
tvořených pro příslušný cizí jazyk. Nejvyšší počet žáků
ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více
tříd téhož ročníku.“.
5. V § 11 odst. 3 se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“.
6. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Vysvědčení osvědčující získání základního
vzdělání nebo splnění povinné školní docházky předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání; pokud není
vydáno v době podání přihlášky, učiní tak nejpozději
do dne, kdy se stane žákem školy.“.
7. § 12 až 15 včetně nadpisů znějí:

„§ 12
Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo
přijímacího řízení
(K § 64 zákona)
(1) Uchazeč podá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března.
(2) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní
formy vzdělávání, podá přihlášku řediteli střední školy
do 20. března.
§ 13
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
a náhradního termínu
(K § 64 zákona)
(1) Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího
řízení do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Přijímací zkouška, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se v prvním kole přijímacího řízení
koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do
7. května.
(3) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního
vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají v termínech od 2. do
17. května.
(4) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se
vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat
přihlášky ke vzdělávání.
(5) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky
v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději
14 dnů před jejím konáním a pro další kola nejpozději
7 dnů před jejich konáním. Součástí pozvánky jsou
informace o požadavcích k přijímací zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.
(6) Informaci o nekonání přijímací zkoušky zveřejní ředitel školy bez zbytečného odkladu na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem
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„§ 15a

umožňujícím dálkový přístup a o nekonání přijímací
zkoušky každého uchazeče písemně vyrozumí.
(7) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů
po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví
ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby
zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od původního termínu konání přijímací zkoušky. Pozvánku
k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací
zkoušky v jiné škole.
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Zápisový lístek
(K § 64 zákona)
Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách5b).
5b

) Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. § 16 včetně nadpisu zní:

§ 14

„§ 16

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Přijímání do vyššího než prvního ročníku
(K § 64 zákona)

(K § 64 zákona)
(1) Ředitel školy zveřejní na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 3 pracovních dnů ode dne posledního termínu konání přijímací zkoušky nebo od zveřejnění informace o jejím nekonání
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c) kritéria přijímacího řízení.
(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve
škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
(3) Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči
na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který
další kolo vyhlásil.
§ 15
Odvolání v přijímacím řízení
(K § 64 zákona)
(1) Ředitel školy určí a zveřejní bez zbytečného
odkladu po prvním kole přijímacího řízení na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup počet volných míst pro
odvolací řízení.
(2) Ředitel školy postoupí Ministerstvu vnitra
(dále jen „ministerstvo“) spolu s odvoláním i kritéria
přijímacího řízení, podle kterých postupoval.“.
8. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího
ročníku vzdělávání ve střední škole. Ředitel školy může
po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky
a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení,
a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem
příslušného oboru vzdělání.“.
10. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9
a 10 zní:
„§ 19
Komisionální zkouška
(K § 71 zákona)
(1) Komisionální zkoušku koná žák v případě,
a) koná-li opravnou zkoušku9), nebo
b) požádá-li písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení10).
(2) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně
tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, dalšími
členy jsou zkoušející učitel daného předmětu nebo jiné
ucelené části učiva a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu
nebo jiné ucelené části učiva.
(3) Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů.
O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se
stává součástí pedagogické dokumentace žáka. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání
zkoušky.
(4) V případě pochybností o správnosti hodnocení
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žáka může být žák v příslušném pololetí z daného
předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.

ných ucelených částí učiva nebo osoba pověřená smluvním subjektem.

(5) Počet zkoušek konaných v jednom dnu stanoví ředitel školy po dohodě se zletilým žákem nebo
zákonným zástupcem nezletilého žáka.

(3) Organizační uspořádání odborné praxe stanoví
ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání
a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání
v rámcovém vzdělávacím programu nebo akreditovaném vzdělávacím programu.“.

(6) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého
žáka může ze závažných důvodů neúčast u komisionální zkoušky omluvit u ředitele školy nejpozději před
jejím zahájením, případně může neúčast, zejména ze
zdravotních důvodů, písemně omluvit i dodatečně, nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro
vykonání komisionální zkoušky. Náhradní termín pro
konání komisionální zkoušky stanoví ředitel školy.
(7) Odstoupí-li žák od komisionální zkoušky po
jejím zahájení, nedostaví-li se ke komisionální zkoušce
bez omluvy nebo nebyla-li jeho omluva uznána, anebo
poruší-li závažným způsobem pravidla komisionální
zkoušky, posuzuje se, jako by komisionální zkoušku
vykonal neúspěšně.
(8) Obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví
ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
9
10

) § 69 odst. 7 zákona.
) § 69 odst. 9 zákona, ve znění zákona č. 49/2009 Sb.“.

11. V § 20 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Doklad o vzdělání získaném v zahraničí musí splňovat
náležitosti stanovené jiným právním předpisem11).“.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) § 108 zákona.“.

12. V § 20 odst. 2 se za slova „v zahraničí,“ vkládají slova „nebo získání dílčí kvalifikace,“.
13. § 23 včetně nadpisu zní:
„§ 23
Odborná praxe
(K § 71 a 103 zákona)
(1) Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo
akreditovaným vzdělávacím programem ve školách
nebo na pracovištích osob oprávněných k činnosti související s daným oborem vzdělání, které uzavřely se
školou smlouvu (dále jen „smluvní subjekt“).
(2) Odbornou praxi ve škole vede učitel praktického vyučování, učitel odborných předmětů nebo ji-

14. V § 26 odst. 1 až 4 se za slovo „žákovi“ vkládají slova „nebo studentovi“.
15. V § 26 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „nebo studentovi“.
16. V § 27 odst. 2 se slova „1. června“ nahrazují
slovy „15. června“.
17. V § 27 odst. 9 se slova „předá Ministerstvu
vnitra“ nahrazují slovy „postoupí ministerstvu“.
18. V § 29 písmeno g) zní:
„g) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance
organizační složky státu vykonávající činnost
školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby, anebo organizační složky státu při organizaci
a řízení odborné praxe na pracovištích fyzických
nebo právnických osob anebo organizačních složek státu.“.
19. V § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo jiné ucelené
části učiva“.
20. V § 30 odstavec 4 zní:
„(4) Zápočet uděluje vyučující za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje vzdělávací program předmětu nebo jiné ucelené části učiva. Ve výkazu
o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, ke kterému se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.“.
21. V § 30 odstavec 6 zní:
„(6) Zkouškami se prověřují vědomosti, dovednosti a postoje studenta a jeho schopnost uplatňovat
poznatky získané studiem.“.
22. V § 30 odst. 11 se slova „z jednotlivých předmětů“ nahrazují slovy „stanovených vzdělávacím programem“.
23. V § 31 odst. 1 se za slovo „student“ vkládá
slovo „písemně“.
24. V § 31 odstavec 4 zní:
„(4) Komise je tříčlenná; předsedou je ředitel
školy nebo jím pověřený učitel, dalšími členy jsou
zkoušející učitel daného předmětu nebo jiné ucelené
části učiva a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož
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nebo příbuzného předmětu, případně jiné ucelené části
učiva.“.
25. V § 31 odst. 6 se věta první nahrazuje větou
„Počet komisionálních zkoušek konaných v jednom
dnu stanoví ředitel školy po dohodě se studentem.“.
26. V § 33 odst. 2 a 4 a v § 34 odst. 2 se za slovo
„předmětů“ vkládají slova „nebo jiných ucelených částí
učiva“.
27. V § 35 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou
č. 13a a 13b zní:
„(3) Student, který je příslušníkem Policie České
republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je
mu uděleno služební volno při studiu13a), nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky
státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky
státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává
funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu13b), je od úplaty osvobozen.
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zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne hodnocení žadatele v této zkoušce, vykonal-li uchazeč jednotlivou
zkoušku úspěšně.
§ 35b
Úplata za jednotlivou zkoušku
(K § 113a odst. 2)
(1) Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní nebo
zkoušce absolutoria, činí úplata nejvýše 1 500 Kč.
(2) Žadatel, který je příslušníkem Policie České
republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je
mu uděleno služební volno při studiu anebo služební
volno k získání dalšího odborného požadavku13c),
nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační
složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační
složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a vykonání zkoušky je
v zájmu zaměstnavatele, je od úplaty osvobozen.

13a

) § 73 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
13b
) § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.

28. Za § 35 se vkládají nové § 35a až 35c, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13c a 13d
znějí:
„§ 35a
Jednotlivá zkouška
(K § 113a odst. 2 zákona)
(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem
a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky
nebo absolutoriu, lze konat ze zkušebních předmětů
nebo ucelených částí studia určených ředitelem školy.
(2) K jednotlivé zkoušce se žadatel přihlašuje v termínech stanovených ředitelem školy. Součástí písemné
přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál či úředně
ověřená kopie dokladu o získaném vzdělání.
(3) Jednotlivá zkouška se koná v termínech stanovených ředitelem školy.
(4) Jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem jako zkouška profilové části maturitní zkoušky
nebo zkouška absolutoria. Hodnocení jednotlivé
zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem
podle § 17 a hodnocení zkoušky, která odpovídá
zkoušce absolutoria, se provádí způsobem podle § 34.
(5) Ředitel školy, ve které žadatel jednotlivou
zkoušku konal, vystaví žadateli osvědčení o jednotlivé

§ 35c
Organizace nostrifikační zkoušky
(K § 108a odst. 5)
(1) Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti absolventa zahraniční školy, který
požádal o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání
v oblasti činnosti policie nebo požární ochrany (dále
jen „zahraniční vysvědčení“) v České republice (dále
jen „žadatel“), odpovídají cílům a obsahu vzdělávání
podle příslušného vzdělávacího programu.
(2) Nostrifikační zkoušku ve škole, podle jejíhož
vzdělávacího programu se zahraniční vysvědčení posuzuje (dále jen „příslušná škola“), nařídí žadateli ministerstvo
a) při zjištění částečné odlišnosti obsahu a rozsahu
vzdělání v zahraniční škole, nebo
b) nesplnil-li žadatel požadavky stanovené jiným právním předpisem13d).
(3) Obsah, rozsah a termín konání nostrifikační
zkoušky stanoví ministerstvo vnitřním předpisem.
(4) Komise pro nostrifikační zkoušku je nejméně
tříčlenná. Předsedu a ostatní členy jmenuje vedoucí pověřeného útvaru na návrh ředitele nebo ředitelů příslušných škol.
(5) O hodnocení celkového výsledku nostrifikační
zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
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(6) O nostrifikační zkoušce se pořizuje protokol.
(7) Úspěšné složení nostrifikační zkoušky, byla-li
nařízena, je podmínkou k uznání platnosti zahraničního vysvědčení a vydání dokladu o tom.
13c

) § 72 zákona č. 361/2003 Sb.

13d

) § 108 odst. 3 písm. b) a odst. 4 zákona.“.

29. V § 36 odstavec 1 zní:
„(1) Student uhradí školné ve dvou splátkách, a to
nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do
15. února za letní období příslušného školního roku.“.
30. V § 39 odst. 1 se slova „přesnídávka,“ a „ , svačina“ zrušují.
31. V § 40 se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují
slovem „ministerstvo“.
32. V § 42 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
33. V § 45 odstavec 2 zní:
„(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy. Ředitel
školy zasílá výroční zprávu ministerstvu do 30. října
a zveřejní ji na veřejnosti přístupném místě ve škole
a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Částka 7

34. V § 48a odst. 2 se slova „Ministerstva vnitra“
nahrazují slovem „ministerstva“.
35. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně
nadpisu zní:
„§ 48b
Inspekční činnost
(K § 175 odst. 6 zákona)
(1) Oprávnění k výkonu inspekční činnosti vůči
policejním školám a školským zařízením zřizovaným
ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům prokazují zaměstnanci ministerstva průkazem inspekčního
pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této
vyhlášky.
(2) Oprávnění k výkonu inspekční činnosti vůči
školám a školským zařízením požární ochrany zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům
prokazují příslušníci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a zaměstnanci ministerstva průkazem inspekčního pracovníka,
jehož vzor je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.“.
36. Za přílohu č. 2 se doplňují přílohy č. 3 a 4,
které znějí:
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

Částka 7

Sbírka zákonů č. 21 / 2010

Strana 289

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2010.
Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 22 / 2010
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22
VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193
a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 227/2009 Sb.:

žadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky
č. 269/2009 Sb., se za slova „§ 24 odst. 1 a 3,“ vkládají
slova „§ 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a),“.
Čl. II

Čl. I
V § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných po-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Vondruška v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 21. ledna 2010,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2013, 2,80 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2013, 2,80 %:

Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je
vlastníkem dluhopisu 16. srpna počínaje rokem
2011. Úrokový výnos za první výnosové období
od data vydání do 16. září 2011 obdrží investor,
který je vlastníkem dluhopisu 16. srpna 2011.

1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2010–2013,
2,80 %
Zkrácený název: ČR, 2,80 %, 13
Pořadové číslo emise: 59.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 1. února 2010
Datum splatnosti: 16. září 2013
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou
2,80 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ 0001002729

7. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou
ve výši 2,80 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 16. září příslušného roku, počínaje rokem 2011. Připadne-li den
výplaty výnosu na den, který není pracovním
dnem, bude výplata provedena první následující
pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí
platby.

2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona
o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické
osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České
republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů
Praha, a. s.
6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu
předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu
z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující
po rozhodném dnu a je stanoveno na 17. srpna.

8. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty
prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve
Středisku cenných papírů, je 16. srpen 2013.
9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech
(BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od
data emise.
10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých
částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude
proveden formou americké aukce pořádané
Českou národní bankou pro skupinu přímých
účastníků dne 27. ledna 2010. Další investoři se
mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých
účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých
účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 16. srpna 2013.
11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými
účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší
nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování
objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne
uspokojený objem objednávek objem dluhopisů,
který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.
12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je
50 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány
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v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11
zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování schodku
státního rozpočtu. Objem emise může být zvýšen
maximálně na 65 000 000 000 Kč.
13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání
těchto emisních podmínek provedené společností
,
Standard & Poor s je na úrovni A+, společností
,
Moody s na úrovni A1.
14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech není umožněno.
15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému
majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě
ke dni 16. září 2013. Od tohoto dne končí úročení
dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu
s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne
16. srpna 2013. Připadne-li den splátky jistiny na
den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku
na výnos za toto odsunutí platby.
16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluho-

Částka 7

pisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy
mohla být uplatněna poprvé.
17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle
těchto emisních podmínek. Platebním místem je
Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů
jsou vypláceny bezhotovostním převodem, příp.
v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata
kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku,
běžně dostupném v České republice a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:
Ing. Janota v. r.
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SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 15. ledna 2010
o vydání cenových rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 9 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, vydal
cenová rozhodnutí č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů, č. 7/2009 ze dne 25. listopadu 2009,
kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb, a č. 8/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se
stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.
Podle § 17 odst. 7 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenová rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 2009 v částce 10. Uvedeným dnem nabyla cenová rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabyla všechna výše uvedená cenová rozhodnutí dnem 1. ledna 2010.
Předseda:
Ing. Fiřt v. r.
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