Příloha
Názvy zákonů, na základě kterých jsou v rámci ERÚ osobní údaje zpracovávány:
Zákon č.:
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
2/1969 Sb.
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
České republiky
526/1990 Sb. Zákon o cenách
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole)
150/2002 Sb. Soudní řád správní
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. Správní řád
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. Zákoník práce
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
280/2009 Sb. Daňový řád
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. Občanský zákoník
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád)
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti)
234/2014 Sb. Zákon o státní službě

340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
194/2017 Sb. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č.:
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru
biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení
prací
s azbestem a biologickými činiteli
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
540/2005 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
v elektroenergetice
259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
344/2012 Sb. Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního
standardu dodávky plynu
262/2015 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví
296/2015 Sb. Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních
cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby
životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie
(vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
8/2016 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických
odvětvích
404/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv
o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu
a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Usnesení č.:
2/1993 Sb.
Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.:
714/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o podmínkách přístupu do sítě
pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003
715/2009
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) o podmínkách přístupu
k plynárenským
přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005
1227/2011
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o integritě a transparentnosti
velkoobchodního trhu s energií
2016/679
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a oprávněných zájmů správce z nich vyplývajících.

