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Cena Kč 85,–

O B S A H:
97. N a ř í z e n í v l á d y o technických požadavcích na výbušniny
98. N a ř í z e n í v l á d y o sazbách úhrady
99. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí
České republiky
100. N a ř í z e n í v l á d y o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami
mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
101. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
102. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
103. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
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97
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o technických požadavcích na výbušniny

Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
dodávání na trh (dále jen „zákon“), k provedení § 3
písm. d), § 4, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8
odst. 2 a 4, § 9 odst. 2, § 12 odst. 1, § 14 odst. 2 a 3,
§ 15 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 5 zákona:

b) ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory
jiných států při jejich pobytu na území České
republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy,
která je součástí právního řádu.
§2

§1

Vymezení pojmů

Předmět úpravy

Výrobcem je též osoba, která používá výbušninu pro vlastní potřebu; použitím výbušniny pro
vlastní potřebu je použití výbušniny výrobcem při
trhacích pracích.

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) technické požadavky na výbušniny2),
b) způsob posuzování shody výbušnin,
c) podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE,

§3
Základní technické požadavky

e) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování
shody.

(1) Základní technické požadavky, které musí
výbušnina splňovat před jejím uvedením na trh, jsou
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušnina musí splňovat základní technické požadavky po
celou dobu, po kterou se s ní má nakládat.

(2) Výbušniny jsou výrobky určené k posuzování shody podle § 4 zákona.

(2) Splnění základních technických požadavků
podle odstavce 1 se prokazuje posuzováním shody.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny,
které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora nebo drženy

(3) Pro výbušninu, která splňuje základní technické požadavky podle odstavce 1 a byla u ní posouzena shoda, vypracovává výrobce EU prohlášení
o shodě a umísťuje na výbušninu označení CE.

d) postupy při dodávání výbušnin na trh,

a) ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory České republiky, Českým úřadem pro zkoušení zbraní
a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo

§4
Výbušniny používané pro vlastní potřebu
Povinnosti stanovené zákonem a tímto naříze-

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).
Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro
identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice
Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

2

) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.
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ním výrobci před uvedením výbušniny na trh nebo
v souvislosti s ním, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci, byl-li jmenován, se uplatní též pro
použití výbušniny výrobcem pro vlastní potřebu.
Pokud toto nařízení stanoví dobu pro uchovávání
dokumentace od uvedení výbušniny na trh, uplatní
se tato doba i od okamžiku použití výbušniny pro
vlastní potřebu.
§5
Postupy posuzování shody
K posuzování shody výbušniny se základními
technickými požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení použije výrobce jeden z těchto postupů:
a) EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy
č. 2 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto
postupů
1. shoda s typem založená na interním řízení
výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech
(modul C2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
2. shoda s typem založená na zabezpečování
kvality výrobního procesu (modul D) podle
přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
3. shoda s typem založená na zabezpečování
kvality výrobků (modul E) podle přílohy
č. 2 k tomuto nařízení, nebo
4. shoda s typem založená na ověřování výrobků (modul F) podle přílohy č. 2 k tomuto
nařízení, anebo
b) shodu založenou na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 2
k tomuto nařízení.
§6
Technická dokumentace
(1) Technická dokumentace k výbušnině musí
a) upřesňovat základní technické požadavky podle
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na výbušninu vztahují, a umožňovat zhodnocení
souladu výbušniny s těmito požadavky,
b) obsahovat analýzu a posouzení rizik s výbušninou spojených a
c) zahrnovat popis návrhu, výroby a fungování
výbušniny v míře nutné pro zhodnocení jejího
souladu se základními technickými požadavky
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
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(2) Technická dokumentace musí obsahovat
alespoň
a) celkový popis výbušniny,
b) koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata
součástí,
c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení
těchto výkresů, schémat a fungování výbušniny,
d) seznam harmonizovaných norem, které byly
použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis
řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, pokud tyto harmonizované normy
použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, jež byly použity.
V případě částečně použitých harmonizovaných
norem se v technické dokumentaci uvedou ty
části, jež byly použity,
e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených
přezkoušení, a
f) protokoly o zkouškách.
(3) Technickou dokumentaci, stejně jako další
dokumenty, o kterých to stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení, je povinen výrobce uchovávat po
dobu stanovenou v této příloze, a to i v případě, že
k posuzování shody již nedochází. Pokud výrobce
jmenoval zplnomocněného zástupce k vykonávání
některých jeho úkolů podle zákona a tohoto nařízení, uplatní se pro něj doba pro uchovávání této
dokumentace a těchto dokumentů obdobně jako
pro výrobce.
§7
EU prohlášení o shodě
(1) EU prohlášení o shodě vypracovává výrobce před uvedením výbušniny na trh a obsahuje
náležitosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Pokud se na výbušninu vztahují rovněž jiné
právní předpisy upravující vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení
o shodě.
(3) EU prohlášení o shodě uchovává výrobce
po dobu stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází. Dovozce uchovává kopii EU prohlášení
o shodě alespoň po dobu 10 let od uvedení výbušnin
na trh. Pokud výrobce jmenoval zplnomocněného
zástupce k vykonávání některých jeho úkolů podle
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zákona a tohoto nařízení, uplatní se pro něj doba pro
uchovávání EU prohlášení o shodě obdobně jako
pro výrobce.

§8
Pravidla pro umisťování označení CE
(1) Označení CE podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie3) musí být na výbušnině
umístěno před uvedením na trh, přímo na výbušnině
samé. Pokud velikost, tvar nebo povaha výbušniny
neumožňuje umístění označení CE přímo na výbušnině, je umístění označení CE na jejím obale a na
průvodní dokumentaci současně dostatečné.
(2) V případě výbušniny vyrobené pro použití
pro vlastní potřebu, výbušniny přepravované a dodávané bez obalu, výbušniny vyrobené mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro její
přímé nabití do vývrtu nebo vyrobené v místě odstřelu, která je nabita do vývrtu bezprostředně po
jejím vyrobení, je umístění označení CE na průvodní
dokumentaci dostatečné.

§9
Distributoři
Před dodáním výbušniny na trh distributor podle § 9 odst. 2 zákona ověřuje zejména, zda
a) výbušnina je opatřena označením CE,
b) výbušnina je opatřena informačním a identifikačním údajem podle § 6 odst. 3 zákona
a § 10 odst. 1 tohoto nařízení,
c) výbušnina je opatřena identifikačním a kontaktním údajem dovozce podle § 8 odst. 4 zákona
a § 10 odst. 2 tohoto nařízení,
d) k výbušnině jsou přiloženy návod k jejímu používání a doklad o jejích vlastnostech podle § 6
odst. 3 nebo § 8 odst. 2 písm. a) bodu 4 zákona
a § 10 odst. 3 tohoto nařízení.
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§ 10
Informační a identifikační údaje výbušniny
a průvodní dokumenty
(1) Informačním a identifikačním údajem o výbušnině a identifikačním a kontaktním údajem výrobce podle § 6 odst. 3 zákona je
a) označení pro účely sledovatelnosti podle požadavků uvedených v části II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pokud se jedná o výbušninu
podléhající sledovatelnosti podle části I. přílohy
č. 3 k tomuto nařízení; tímto označením se opatřuje výbušnina i každé její nejmenší balení, pokud část II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení nestanoví jinak,
b) číslo šarže nebo série, případně obdobný údaj
umožňující identifikaci výbušniny, název nebo
obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka
výrobce a jeho adresa pro doručování, a to v českém jazyce, pokud se nejedná o výbušninu podléhající sledovatelnosti podle části I. přílohy č. 3
k tomuto nařízení; těmito údaji se opatřuje
přímo výbušnina, pokud velikost, tvar nebo
způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou
se tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci.
(2) Identifikačními a kontaktními údaji, které je
dovozce podle § 8 odst. 4 zákona povinen uvést na
výbušnině, jsou název, obchodní firma nebo zapsaná
ochranná známka dovozce a jeho adresa pro doručování, a to v českém jazyce. Pokud velikost, tvar
nebo způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou se
tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci.
(3) Kde zákon upravuje povinnost zajistit, aby
k výrobku byly přiloženy instrukce a bezpečnostní
informace, rozumí se jimi pro účely tohoto nařízení
návod k používání výbušniny a doklad o jejích vlastnostech.

) Čl. 30 odst. 2 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci subjektů posuzování shody a obecné zásady označení CE a kterým se zrušuje
nařízení (EHS) č. 339/93.
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§ 13

§ 11

Přechodná ustanovení

Zvláštní požadavky na oznámené subjekty
Oznámeným subjektem nemůže být subjekt
patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu
svazu sdružujícímu subjekty, jež se podílejí na výrobě, dodávání na trh nebo používání výbušnin.

§ 12
Formální nedostatky odůvodňující přijetí
ochranných opatření
Formálními nedostatky, které mohou být podle
§ 50 odst. 5 zákona důvodem pro rozhodnutí o zákazu uvádění, dodávání výbušniny na trh nebo používání výrobcem pro vlastní potřebu, případně pro
rozhodnutí o stažení výbušniny z trhu nebo z oběhu,
jsou následující:
a) výbušnina byla opatřena označením CE v rozporu se zákonem, s tímto nařízením nebo
s přímo použitelným předpisem Evropské unie,
nebo jím výbušnina nebyla opatřena vůbec,
b) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo
připojeno k označení CE v rozporu se zákonem
nebo s tímto nařízením, nebo nebylo připojeno
vůbec,
c) EU prohlášení o shodě bylo vypracováno v rozporu se zákonem nebo s tímto nařízením, nebo
nebylo vypracováno vůbec,
d) k výbušnině chybí technická dokumentace podle tohoto nařízení, nebo je tato dokumentace
neúplná,

(1) Výbušnina uvedená na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, která splňuje požadavky nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní
použití při jejich uvádění na trh, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za výbušninu uvedenou na trh podle tohoto
nařízení.
(2) Certifikát ES o přezkoušení typu, certifikát
o shodě a rozhodnutí, vydané autorizovanou nebo
notifikovanou osobou podle přílohy č. 2 k nařízení
vlády č. 358/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za certifikát EU přezkoušení typu, certifikát shody nebo
rozhodnutí podle tohoto nařízení.
(3) Výbušnina splňující požadavky stanovené
nařízením vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na
jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se považuje za výbušninu splňující
požadavky § 10 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.
§ 14
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.
2. Nařízení vlády č. 416/2003 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výbušniny pro civilní
použití při jejich uvádění na trh.

e) výbušnina není opatřena údaji podle § 10
odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, nebo

Účinnost

f) k výbušnině není přiložen návod k jejímu používání nebo doklad o jejích vlastnostech podle
§ 10 odst. 3 tohoto nařízení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016 s výjimkou § 11, který nabývá účinnosti
patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

§ 15

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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98
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o sazbách úhrady

Vláda nařizuje podle § 33k odst. 2 zákona č. 44/
/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:

notlivé dílčí základy úhrady jsou uvedeny v příloze
k tomuto nařízení.

§1

Účinnost

§2
Sazby úhrady z vydobytých nerostů
Sazby úhrady z vydobytých nerostů pro jed-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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99
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. března 2016,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu
hlavních povodí České republiky

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České
republiky:

vazné části Plánu hlavních povodí České republiky,
se zrušuje.
§2
Účinnost

§1
Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení zá-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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100
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2016
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí
osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:

b) trvale pečuje o dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let, a
c) není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či
spoluvlastníkem obydlí ani nájemcem družstevního bytu.
(2) Úvěr lze poskytnout,
a) je-li dostatečně zajištěn,

§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen
„Fond“) formou úvěrů poskytovaných na pořízení
obydlí osobám mladším 36 let pečujícím o dítě do
6 let.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) obydlím byt1) nebo rodinný dům,
b) pořízením obydlí
1. výstavba novostavby rodinného domu, vestavba, nástavba nebo přístavba bytu anebo
změna jiné stavby nebo její části na obydlí
(dále jen „výstavba“),
2. koupě obydlí nebo převod družstevního
podílu, se kterým je spojeno právo nájmu
družstevního bytu, v bytovém družstvu.
§3
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1) Úvěr na pořízení obydlí (dále jen „úvěr“)
lze poskytnout žadateli, který
a) nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 36 let,

1

b) nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o úvěr
evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy
České republiky a orgánů Celní správy České
republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je
povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném
zdravotním pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo
povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení
se splácením splátek a
c) nebyl-li žadatel po dobu 3 let před podáním
žádosti o úvěr v úpadku, není-li v úpadku ke
dni podání žádosti o úvěr ani mu úpadek nehrozí, není-li proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není-li proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl-li odsouzen pro hospodářský
trestný čin nebo trestný čin proti majetku.
(3) Pořizované obydlí nesmí být v záplavovém
území.
(4) Úvěr nelze poskytnout opakovaně stejnému
žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti
s příjemcem úvěru.
(5) Pokud příjemce úvěru užívá část obydlí
k výkonu hospodářské činnosti, je podpora spočívající v poskytnutí úvěru omezena v souladu s pravidly

) § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
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poskytování podpory malého rozsahu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie2).
(6) Úvěr podle tohoto nařízení nelze poskytnout žadateli, kterému byly poskytnuty prostředky
podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou
bytu osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších
předpisů, nebo nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami
mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů.
§4
Žádost o úvěr
(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají Fondu
a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu
doručeny.
(2) Žádost o úvěr obsahuje
a) jméno, adresu místa trvalého pobytu a datum
narození žadatele,
b) jméno a datum narození nezletilého dítěte,
o které žadatel pečuje,
c) rozsudek soudu o svěření dítěte podle písmene b) do péče žadatele, není-li žadatel rodičem
dítěte,
d) výši požadovaného úvěru a účel použití úvěru,
e) projektovou dokumentaci zpracovanou fyzickou osobou podle jiného právního předpisu3),
pokud jde o pořízení podle § 2 písm. b) bodu 1,
f) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, pokud jde
o pořízení obydlí koupí,
g) doklady prokazující výši příjmu žadatele,
h) prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti
nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční
správy České republiky a orgánů Celní správy
České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a nemá evidován

Částka 40

nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého
bylo povoleno splácení ve splátkách, a není
v prodlení se splácením splátek,
i) prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti
o úvěr není a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl v úpadku ani mu úpadek nehrozí,
není proti němu veden výkon rozhodnutí, není
proti němu vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný
čin proti majetku, a
j) vyjádření příslušného vodoprávního úřadu
o tom, že pořizované obydlí se nenachází v záplavovém území.
(3) Po předběžném vyhodnocení žádosti o úvěr
na pořízení obydlí podle § 2 písm. b) bodu 1 na výzvu Fondu žadatel doloží
a) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený
certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu nebo souhlas s provedením ohlášené stavby a
b) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se
zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel.
(4) Není-li žádost o úvěr úplná, vyzve Fond
žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o úvěr,
aby ji v přiměřené lhůtě stanovené Fondem doplnil.
Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje
nedoplní, Fond úvěr neposkytne.
(5) Fond může žadatele vyzvat k doložení dalších podkladů potřebných k posouzení účelu úvěru
a schopnosti žadatele úvěr splácet nebo k prokázání
splnění podmínek pro poskytnutí úvěru. Jestliže žadatel v přiměřené lhůtě stanovené Fondem požadované údaje nedoplní, Fond úvěr neposkytne.
§5
Výše úrokové sazby a výše úvěru
(1) Úrokovou sazbu lze sjednat jako fixní nejdéle na dobu 5 let a její výši stanovit ve výši základní

2

) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis.

3

) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
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referenční sazby Evropské unie zvýšené nejméně
o 1 procentní bod a nejvíce o 2 procentní body.

o úvěru příjemce předloží doklady prokazující
účelné vynaložení úvěru a

(2) Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem
zahájení čerpání úvěru.

b) příjemce vrátí na výzvu Fondu bezodkladně nevyčerpaný zůstatek úvěru.

(3) Úvěr se poskytuje maximálně do výše 50 %
skutečných nákladů na výstavbu nebo maximálně do
výše 50 % ceny sjednané nebo ceny zjištěné podle
zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena
sjednaná.
(4) Součet výše úvěru poskytnutého podle tohoto nařízení a úvěru poskytnutého jinou osobou na
pořízení téhož obydlí nesmí přesáhnout 90 % skutečných nákladů na výstavbu nebo 90 % ceny sjednané nebo ceny zjištěné podle zákona o oceňování
majetku, je-li nižší než cena sjednaná.
(5) Byl-li na pořízení téhož obydlí poskytnut
bankovní úvěr, lze pro účely zjištění maximální výše
úvěru podle odstavců 3 a 4 namísto ceny zjištěné
podle zákona o oceňování majetku použít odhadní
cenu, která byla podkladem pro poskytnutí bankovního úvěru.
(6) Úvěr se poskytuje ve výši minimálně
50 000 Kč a maximálně ve výši 600 000 Kč.
§6
Podmínky čerpání úvěru
(1) Jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí
úvěru a žadatel prokáže schopnost úvěr splácet,
předloží Fond žadateli návrh smlouvy o úvěru, pokud má na poskytnutí úvěru prostředky.
(2) Nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do
2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru, nebude úvěr poskytnut.
(3) Úvěr podle § 2 písm. b) bodu 1 bude poskytnut s tím, že
a) nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru
příjemce předloží doklady prokazující účelné
vynaložení úvěru a
b) příjemce vrátí na výzvu Fondu bezodkladně nevyčerpaný zůstatek úvěru.
(4) Úvěr podle § 2 písm. b) bodu 2 bude poskytnut jednorázově s tím, že
a) nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy

(5) Čerpání úvěru
a) podle § 2 písm. b) bodu 1 musí být zahájeno do
1 roku od uzavření smlouvy o úvěru a je možné
do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru,
b) podle § 2 písm. b) bodu 2 je možné do 1 roku
od uzavření smlouvy o úvěru.
§7
Splatnost úvěru
(1) Úvěr se splácí měsíčně splátkami jistiny
a úroku a může být kdykoliv splacen předčasně.
Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba
splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy
o úvěru.
(2) Fond umožní na žádost příjemce odložení
splácení jistiny až o dobu 6 měsíců s tím, že maximální délka splatnosti podle odstavce 1 se nemění.
(3) Fond umožní na žádost příjemce přerušení
splácení jistiny z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte až na dobu 2 let.
(4) Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle
než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti; celková
doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů
nesmí přesáhnout dobu 2 let.
(5) Po dobu přerušení splácení jistiny činí úroková sazba polovinu sazby stanovené podle § 5
odst. 1.
(6) Doba splatnosti úvěru se prodlouží o dobu,
na kterou bylo celkově povoleno přerušení splácení
jistiny. Celková doba splatnosti úvěru včetně doby
prodloužení splácení jistiny nesmí přesáhnout 21 let.
§8
Další podmínky splácení úvěru
(1) V případě pořízení obydlí výstavbou musí
být výstavba dokončena tak, aby kolaudace proběhla
nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru,
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pořízenému obydlí splňuje podmínky podle odstavců 2 a 3.

(2) Po dobu splácení úvěru nesmí příjemce převést vlastnické právo k obydlí nebo družstevní podíl
v bytovém družstvu na jinou osobu.

Přechodná ustanovení

(3) Obydlí, k jehož pořízení byl úvěr použit,
musí po dobu splácení úvěru sloužit jako bydliště
příjemce a jako bydliště nezletilého dítěte, o které
příjemce trvale pečuje, do doby jeho zletilosti. Podmínku, aby obydlí sloužilo jako bydliště dítěte,
může Fond z vážných důvodů prominout.

(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 97/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti
z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 97/2002 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(4) Pokud dojde k přechodu vlastnického práva
k obydlí nebo družstevního podílu v bytovém družstvu v době, kdy úvěr není splacen, může Fond akceptovat převzetí závazku splácet úvěr nabyvatelem,
pokud obydlí slouží jako bydliště nezletilého dítěte,
o které nabyvatel trvale pečuje, do doby jeho zletilosti, anebo jinou osobou, pokud je nabyvatelem nezletilé dítě, o které tato osoba trvale pečuje.
(5) Po dobu splácení úvěru musí být sjednáno
pojištění obydlí.
(6) Podmínka dostatečného zajištění úvěru podle § 3 odst. 2 písm. a) musí být splněna po celou
dobu jeho splácení.
(7) Fond může požadovat okamžité splacení
úvěru a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru,

§9

(2) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 249/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti
z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 249/2002
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.
(3) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 616/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti
z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 616/2004
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.
§ 10
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

a) zjistí-li, že žadatel poskytl nesprávné údaje, na
základě kterých byla uzavřena smlouva o úvěru,
nebo porušil podmínky uvedené v § 6 odst. 3
nebo 4,

1. Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

b) je-li příjemce nebo nabyvatel, který převzal závazek splacení úvěru podle odstavce 4, v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek
úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné
částky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné
výzvy, nebo

2. Nařízení vlády č. 665/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

c) zjistí-li, že byly porušeny podmínky podle odstavců 1 až 6.

3. Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách
poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru
osobám mladším 36 let.

(8) Při posouzení možnosti požadovat okamžité splacení úvěru pro porušení podmínek podle
odstavce 2 nebo 3 nemusí Fond požadovat okamžité
splacení úvěru, zejména pokud příjemce použil
prostředky získané převodem vlastnického práva
k obydlí nebo družstevního podílu v bytovém družstvu na pořízení jiného obydlí a ve vztahu k nově

4. Nařízení vlády č. 32/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách
poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru
osobám mladším 36 let.
5. Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
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úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let.

stavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády
č. 360/2006 Sb.

6. Nařízení vlády č. 360/2006 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let.

8. Část druhá a čtvrtá nařízení vlády č. 98/2007 Sb.,
kterým se mění některá nařízení vlády o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

7. Nařízení vlády č. 427/2006 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s vý-

Účinnost

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.
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101
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2016,
kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

poskytuje měsíčně a je splatný do 30 kalendářních
dnů od předložení vyúčtování vyplacených náhrad
mezd zaměstnanců.“.

Čl. I

2. V § 31 větě druhé se za číslo „26“ vkládá text
„ , 27“.

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb.,
vyhlášky č. 390/2011 Sb. a vyhlášky č. 340/2014
Sb., se mění takto:

3. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje.
4. Příloha k vyhlášce se včetně nadpisu zrušuje.

1. § 27 včetně nadpisu zní:
Čl. II

„§ 27
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti se

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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102
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. března 2016
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy v období leden – únor 2016 tyto
kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2015 – 2016, uzavřený dne 11. 1. 2016 mezi
smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 22. 12. 2015 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 20. 1. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 25. 1. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců ČR.
5. Dodatek č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 17. 2. 2016 mezi smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
a
Svazem bank a pojišťoven.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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103
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2016
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro
období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 částka 26 467 Kč.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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