Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 146

Rozeslána dne 20. prosince 2019

Cena Kč 49,–

O B S A H:
347. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
348. N a ř í z e n í v l á d y o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
349. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na
bydlení
350. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
351. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
S d ě l e n í Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
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347
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I

venou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
Skupina prací

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení
vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015
Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády
č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb. a nařízení vlády č. 273/2018 Sb., se mění takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. V § 2 se číslo „79,80“ nahrazuje číslem
„87,30“ a číslo „13 350“ se nahrazuje číslem
„14 600“.
2. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stano-

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
87,30
96,30
106,40
117,40
129,70
143,20
158,10
174,60

14
16
17
19
21
24
26
29

600
100
800
600
700
000
500
200.“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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348
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní
nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu
po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Vláda nařizuje podle § 127 odst. 3 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:

§2
Vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci
2019, průměrný výdělek se podle § 1 nezvyšuje.

§1
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti
výkonu služby nebo při uznání invalidity vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada
nákladů na výživu pozůstalých (dále jen „náhrada“),
příslušející vojákovi nebo pozůstalým po něm podle
jiného právního předpisu, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle jiného právního předpisu1),
se zvyšuje o 5,2 % a 151 Kč.

§3
Úprava podle § 1 se provede bez žádosti vojáka
nebo pozůstalých; na žádost se provede v případech,
kdy mu náhrada nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů
o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

1

) Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
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Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 449/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 350/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým).
Nařízení vlády č. 430/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým).
Nařízení vlády č. 433/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým).
Nařízení vlády č. 303/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým).
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349
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným
podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní
měsíc částku:

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná
paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro
období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za
kalendářní měsíc:

§2
Výše částek normativních nákladů na bydlení
podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy:

Sbírka zákonů č. 349 / 2019
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b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

§3

§4

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2020.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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350
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ní navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření,
d) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 15
odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo
e) je-li na daném dílu půdního bloku prováděna
obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.“.
2. V § 7 odst. 8 se za písmeno b) vkládají nová
písmena c) a d), která znějí:

Čl. I
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017
Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády
č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 293/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,
a) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno
agroenvironmentálně-klimatické opatření podle
§ 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
b) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18
odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
c) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-klimatické
opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádě-

„c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým
opatřením podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
d) opatřením navazujícím na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
3. V § 7 odst. 8 písm. e) se za slovo „krajiny“
vkládají slova „ , přičemž žadatel odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu
nejpozději v den, kdy měly být činnosti podle odstavce 3 provedeny“.
4. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na
které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona
o zemědělství.“.
5. V § 9 odst. 3 se za slova „vztahuje diverzifikace plodin“ vkládají slova „a žadatel podle čl. 43
odst. 11 nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne
17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro
přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se
zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení
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Rady (ES) č. 73/2009“ a ve větě druhé se za slovo
„Žadatel“ vkládají slova „podle věty první“.

které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona
o zemědělství.“.

6. V § 9 odst. 5 se za slovo „plodin“ vkládají
slova „a žadatel podle čl. 43 odst. 11 nebo čl. 44
odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013“.

12. V příloze č. 10 se za bod „14. Charolais (T)“
vkládá bod „15. Chianina (CHIANI)“.

7. V § 12 odst. 3 písm. c) a v § 12a odst. 4
písm. c) se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „ , upravené kaly“.

Dosavadní body 15 až 28 se označují jako body 16
až 29.
13. V příloze č. 10 se za bod „26. Texas Longhorn (TT)“ vkládá bod „27. Uckermärker
(UCKERM)“.

8. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ . , a plochu podle § 18 nařízení vlády č. 330/
/2019 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí
dotace podle § 7 nařízení vlády č. 330/2019 Sb“.

Dosavadní body 27 až 29 se označují jako body 28
až 30.

9. V § 14 odst. 4 se za písmeno n) vkládá nové
písmeno o), které zní:

Přechodné ustanovení

„o) lnička,“.
Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena p) až r).
10. V § 23 odst. 8 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a to alespoň v období ode dne
podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. června
příslušného kalendářního roku“.

Čl. II
Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost

11. V § 32 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
v z. Hamáček v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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351
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.“.
3. V § 8 odst. 4 písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 5 zní:
„d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro
stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),
5

Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení
vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018
Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády
č. 59/2019 Sb., se mění takto:

) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetických zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 2 se text
„písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.
5. V § 9 odst. 2 písm. d) se za slovo „unie7)“
vkládají slova „a zákonem o rostlinolékařské péči“.
6. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

1. V § 3 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(5) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

„(7) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu
podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující, s výjimkou žádosti o zařazení do
podopatření zatravňování orné půdy podle § 2
písm. e) a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h).

a) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo
jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším; v případě
podopatření podle § 2 písm. a) jde o zákres produkční plochy, a

(8) Žádost podle odstavců 1 a 2 o zařazení do
podopatření zatravňování orné půdy podle § 2
písm. e) a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nelze Fondu podat
pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.
7. V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
8. V § 12 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
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šuje a na konci odstavce se doplňuje čárka a písmena d) a e), která znějí:

b) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku
trvání závazku podle § 3 odst. 3,

„d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo

c) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády
č. 330/2019 Sb., nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství
podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.“.
9. V § 13 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje čárka a písmena d) a e), která znějí:

d) § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.
13. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:
„b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství nebo stáji evidované na
hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti
o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské
půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené
v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle
1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

„d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb., nebo

2. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého
roku trvání závazku podle § 3 odst. 3,

e) opatření navazující na ekologické zemědělství
podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

3. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb., nebo

10. V § 15 odstavec 3 zní:
„(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku lze díl půdního bloku,
na kterém není uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb.,
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb.,
d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb., nebo
e) opatření navazující na ekologické zemědělství
podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.
11. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje slovo „ , nebo“
a písmeno c), které zní:
„c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb.“.
12. V § 17 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu
chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze
č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti
o dotaci do titulu podle
a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

4. § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené
v odstavci 2,“.
14. V § 18 odst. 2 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
15. V § 20 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje slovo „ , nebo“
a písmeno c), které zní:
„c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb.“.
16. V § 21 odst. 3 se na konci textu písmene b)
slovo „nebo“ zrušuje.
17. V § 21 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb.“.
18. V § 21 odst. 6 písm. a) se slova „ , s výjimkou opatření prováděných v souladu s § 75 a 76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání
v České republice,“ zrušují.
19. V § 22 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) není uplatňováno žádné z podopatření uvede-
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ního parku13) jen zčásti, dotace se sníží jen na
této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází
v zastavěném území obce nebo zastavitelné
ploše obce, toto snížení se neuplatní.“.

ných v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
nebo“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
20. V § 22a odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
nebo“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
21. V § 23 odstavec 4 zní:
„(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li
se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné
krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace se sníží jen
na této části dílu půdního bloku,
b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území národního parku13); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku13) jen zčásti, dotace se sníží jen na
této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází
v zastavěném území obce nebo zastavitelné
ploše obce, toto snížení se neuplatní.“.
22. V § 23 odst. 5 až 12 se za text „č. 76/2015
Sb.“ vkládají slova „nebo podle nařízení vlády
č. 331/2019 Sb.“.
23. V § 23 odstavec 13 zní:
„(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e)
nebo h) se sníží
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li
se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné
krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace se sníží jen
na této části dílu půdního bloku,
b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území národního parku13); nachází-li se díl půdního bloku na území národ-
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24. V § 23 se doplňuje odstavec 21, který zní:
„(21) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne
na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci
využití půdy, na které byl uplatněn postup podle
§ 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.
25. V § 27 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 28
odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „do titulu podle
§ 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo
„trvání“ a za text „§ 3 odst. 3“ se vkládají slova „ , do
titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2
písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.
26. V § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30
odst. 1 písm. e) bodě 3 se slova „do titulu podle
§ 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo
„trvání“ a za slovo „závazku“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až
5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do
titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019
Sb.“.
27. V § 30 odst. 1 písm. e) bodě 4 se slova „popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo
„roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za slovo „závazku“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 3, do titulu
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení
vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2
písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.
28. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
„(2) Pokud je v průběhu trvání závazku na dílu
půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zonace národního parku26), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace
se nepoužijí.
26

) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

Sbírka zákonů č. 351 / 2019
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29. V příloze č. 11 v řádku 2 se za slovo „celer“
vkládá slovo „bulvový“.

nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. II

Čl. III

Přechodné ustanovení

Účinnost

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
v z. Hamáček v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

Na straně 3491 mají místo slov „Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb.“ správně být slova „Příloha k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.“.
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a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 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. 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.

