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VYHLÁŠKA

ze dne 13. října 2017

o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření

nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 21 odst. 9 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb.:

§ 1

(1) Závazný vzor potvrzení o dočasné neschop-
nosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti ucha-
zeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se
stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo
vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém
zařízení se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 346/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 346/2017 Sb.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 12. října 2017

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 § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 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, 5, 6, 12, 24 a § 26 zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové
rozhodnutí č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie,
a podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších
předpisů, a § 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,
vydal cenové rozhodnutí č. 4/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovují některé regulované ceny podle
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 3/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. září 2017, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2018.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2017 bylo uveřejněno v Energetickém regu-
lačním věstníku ze dne 26. září 2017, v částce 6. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2018.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Outrata v. r.
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delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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