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Cena Kč 44,–

O B S A H:
282. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů
283. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších
předpisů
284. N ař íz e n í v l á d y o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na
podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
285. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
286. V y h lá š k a o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry
důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
287. V y h lá š k a o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012
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282
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., (dále jen „zákon“), 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. a zákona
č. 291/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009
Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády
č. 112/2010 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb., se mění
takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje
věta „Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření
na podporu rozvoje venkova.“.
2. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu
podat pro období počínající rokem 2012 a pro období
následující, s výjimkou žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1. Žádost
podle odstavců 1 a 2 o zařazení do titulu zatravňování
orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1 nelze Fondu podat
pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.
3. V § 3a se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu
podat pro období počínající rokem 2012 a pro období
následující.“.
4. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně
nadpisů znějí:
„§ 3b
Žádost o prodloužení období zařazení
do agroenvironmentálního opatření
(1) Hodlá-li žadatel v pátém roce zařazení do

agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období
a) do 31. prosince 2013, jde-li o agroenvironmentální
opatření podle § 2 písm. a) nebo b), nebo
b) do 31. března 2014, jde-li o agroenvironmentální
opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3,
podá žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o prodloužení“) podle odstavce 2. Žádost o prodloužení nelze
podat pro agroenvironmentální opatření podle § 2
písm. c) bodu 1.
(2) Žádost o prodloužení doručí žadatel Fondu na
Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní
rok, a to do 30. listopadu pátého roku příslušného pětiletého období. V případě, že žadatel žádost o prodloužení v uvedeném termínu Fondu nedoručí, platí pro
zařazení do agroenvironmentálního opatření období
v souladu s § 3 odst. 2.
(3) Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 zařadí do prodlouženého období podle odstavce 1.
§ 3c
Převod zařazení z titulu louky do titulu pastviny
(1) Hodlá-li žadatel změnit zařazení v podopatření
ošetřování travních porostů z titulu louky podle § 2
písm. b) bodu 1 do titulu pastviny podle § 2 písm. b)
bodu 7, lze tak učinit
a) pouze na půdním bloku, popřípadě jeho dílu,
který je v pátém roce závazku zařazen do titulu
louky podle § 2 písm. b) bodu 1 a zároveň se nachází více než 50 % výměry mimo zvláště chráněné území5), mimo území ochranných pásem národních parků5) nebo mimo území ptačí oblasti5),
b) pouze žádostí o změnu zařazení podávanou v roce
bezprostředně následujícím po roce, kdy žadatel
podal žádost o prodloužení podle § 3b odst. 2.
(2) Na žádost o změnu zařazení uvedenou v odstavci 1 písm. b) se použijí podmínky pro podání žádosti o změnu zařazení uvedené v § 5 odst. 9 obdobně.
(3) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
uvedené v odstavci 1 písm. b) rozhodne o zařazení žadatele v prodlouženém období závazku do titulu pastviny podle § 2 písm. b) bodu 7.“.
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5. V § 4 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod
čarou č. 10 zní:

limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.“.

„e) v případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel vede záznamy (evidenci) o používání těchto
přípravků v souladu s příslušným předpisem
Evropské unie10),

11. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Nedodržení podmínky převodcem nebo nabyvatelem
uvedené v § 7 odst. 5 nebo § 9 odst. 6 písm. a) nebo b)
v důsledku skutečností uvedených v odstavcích 1 nebo 2 se za porušení vedoucí k postupu podle § 14 až 19
nepovažuje, pokud porušení trvá nejvýše po dobu
15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém nabyvatel
nabyl zemědělskou půdu převodce v evidenci půdy.“.

10

) Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/
/EHS a 91/414/EHS.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za
zvýšení výměry se pro účely tohoto nařízení nepovažuje provedení změny v evidenci půdy podle § 3h nebo 3p zákona, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení
výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, který je v agroenvironmentálním opatření zařazen.“.
7. V § 5 odst. 5 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.
8. V § 5 odst. 5 písmeno g) zní:
„g) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše
však do 15 % celkové výměry zemědělské půdy
zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle
§ 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele do roku
2011 včetně, nebo 10 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele
počínaje rokem 2012 včetně, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle
písmen a) až f) a h) se nepřihlíží, nebo“.
9. V § 5 odst. 5 se doplňuje písmeno h), které zní:
„h) ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3b odst. 1,
nejvýše však do 6 % celkové výměry zemědělské
půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí
podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 2 roky, nebo nejvýše do 3 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se
o prodloužení závazku o 1 rok, nestanoví-li toto
nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až g) se nepřihlíží,“.
10. V § 6 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5
písm. h) v průběhu zbývající části příslušného prodlouženého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 5 písm. h) a poměrné části
převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení
podle § 5 odst. 5 písm. h) odpovídající poměrné
části zařazené výměry převedené na nabyvatele;

12. V § 6 odstavec 8 zní:
„(8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, které má
za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se
vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu
4 kalendářních let v případě pětiletých závazků, v průběhu 5 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků a v průběhu 6 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky
příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se sankce uplatní
nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let
v případě pětiletých závazků, za 6 kalendářních let
v případě šestiletých prodloužených závazků a za 7 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků.“.
13. V § 7 odst. 5 písm. a) se slova „k 31. červenci
příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy „každý den od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“)“.
14. V § 7 odst. 5 písm. b) a v § 9 odst. 6 písm. a)
a b) se slova „k 31. červenci příslušného kalendářního
roku“ nahrazují slovy „každý den v kontrolním období“.
15. V § 7 odst. 6 se slova „žadatel k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy „žadatel po dobu kontrolního období“, slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ se nahrazují
slovy „ ; žadatel je povinen uvést počet chovaných
koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení
k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní
v kontrolním období“ a na konci odstavce se doplňují
věty „Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,
použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 5 počet chovaných koní
držených na hospodářství20) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení ke
každému dni kontrolního období; přitom se má za to,
že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni
kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalen-
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dářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu
bezprostředně předcházející příslušnému dni.“.

k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni,“.

16. V § 7 se doplňují odstavce 10 a 11, které
včetně poznámky pod čarou č. 44 znějí:

18. V § 13 odst. 1 písm. b) a e) se za slovo „díly“
vkládají slova „s kulturou, na níž lze požadovat podle
§ 7 dotaci“.

„(10) Žadatel, který žádá o dotaci na sad, musí
provádět
a) v rozsahu odpovídajícímu použité pěstební technologii pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných keřů do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
b) pravidelnou seč nebo mulčování bylinného pokryvu včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud se na půdním bloku nebo jeho
dílu nachází bylinný pokryv, nebo pastvu s posečením nedopasků včetně náletových dřevin v meziřadí a příkmenném pásu do 15. srpna příslušného
kalendářního roku, pokud se na půdním bloku
nebo jeho dílu nachází bylinný pokryv.
(11) Žadatel po celou dobu závazku na půdním
bloku, popřípadě jeho dílu do tohoto titulu zařazeném
nebo na který byla podána žádost o zařazení do tohoto
titulu a evidovaném v evidenci půdy s kulturou ovocný
sad, na jehož ploše se nevyskytovala kultura ovocný
sad před 1. říjnem 2011, zajistí
a) aby vysázené ovocné stromy a keře byly vysazeny
rozmnožovacím materiálem odrůdy ovocného
stromu nebo keře podle zákona o oběhu osiva
a sadby44), kromě podnože,
b) oporu ovocných stromů u nové výsadby,
c) účinnou ochranu proti okusu u ovocných stromů.
44

) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 9 odst. 6 písm. c) se slova „chová-li
k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy „chová-li po dobu kontrolního období“
a slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku,“
se nahrazují slovy „ ; žadatel je povinen uvést počet
chovaných koní v kategorii podle přílohy č. 4 k tomuto
nařízení k 1. červnu příslušného kalendářního roku
a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou
na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění
intenzity chovu hospodářských zvířat podle písmen a)
a b) počet chovaných koní držených na hospodářství20)
přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy
č. 4 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního
období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených
k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě

19. V § 13 odst. 5 se slova „ , popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5
věty první nařízení vlády č. 103/2003 Sb.“ zrušují.
20. V § 14 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) titulu ekologické zemědělství porušení
1. podmínky stanovené pro hospodaření v rámci
ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši do 20 000 Kč
včetně33), nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),
2. podmínky uvedené v § 7 odst. 11 písm. b) nebo c), snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě
jejich díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,“.
21. V § 14 odst. 2 písm. b) bodech 2 a 3 a v § 14
odst. 2 písm. d) bodech 1 a 2 se slova „k 31. červenci
příslušného kalendářního roku byla“ nahrazují slovy
„byla jednou v kontrolním období“ a slova „k tomuto
datu“ se zrušují.
22. V § 14 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje
bod 4, který zní:
„4. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 10
písm. a) nebo b); snížení dotace se vztahuje
pouze na dotaci poskytovanou na půdní
bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené
v tomto titulu,“.
23. V § 14 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření
v rámci ekologického zemědělství zákonem
o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši nad
50 000 Kč do 70 000 Kč včetně36), nejde-li o pravomocné uložení pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém
zemědělství4),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5
písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát
v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na
1 ha travního porostu obhospodařovaného ža-
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datelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení
dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5
písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát
v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň
nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na
1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou
na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou
travní porost zařazené v tomto titulu,“.
24. V § 14 odst. 3 písm. l) se slova „ ; za porušení
podmínky v § 10 odst. 6 písm. b) se rovněž považuje
porušení této podmínky po prvním roce příslušného
pětiletého období“ zrušují.
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2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5
písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší
než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem
a evidované v evidenci půdy; snížení dotace se
vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na
půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou
travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 11
písm. a); snížení dotace se vztahuje pouze na
dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě díly s kulturou sad zařazené v tomto titulu,
b) při uplatnění titulu integrovaná produkce porušení
podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li
o zjištění 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5
písm. e) bodu 1 nebo 2,

25. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

c) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

„n) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6
písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň
nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha
travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto
datu,

1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6
písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň
nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha
travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto
datu,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6
písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát
v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň
nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na
1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto
datu.“.
26. V § 14 odstavec 5 zní:
„(5) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci
příslušného agroenvironmentálního opatření vypočtená
podle § 13 se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5
písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,16 včetně a zároveň
nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha
travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou
na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou
travní porost zařazené v tomto titulu,

2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6
písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší
než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem
a evidované v evidenci půdy k tomuto datu.“.
27. V § 15 písm. c) bodech 2 a 3 a § 15 písm. e)
bodech 1 a 2 se slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy „v kontrolním období“ a slova „k tomuto datu“ se zrušují.
28. V § 15 se na konci písmene c) doplňují body 4
a 5, které znějí:
„4. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5
písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než
0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy; snížení dotace se vztahuje pouze na
dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
5. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5
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písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než
1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí
jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy;
snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich
díly s kulturou travní porost zařazené v tomto
titulu,“.
29. V § 15 písm. e) se za bod 2 vkládají nové body 3 a 4, které znějí:
„3. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6
písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než
0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného
v evidenci půdy k tomuto datu,
4. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6
písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než
1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí
jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy
k tomuto datu,“.

Částka 101

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 5.
30. V § 15 se na konci textu písmene o) doplňují
slova „nebo porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6
písm. b), byla-li již udělena sankce za porušení této
podmínky v souladu s § 14 odst. 3 písm. l)“.
31. V § 15 písmeno r) zní:
„r) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e),
přičemž za porušení této podmínky se považuje
nepředložení záznamů (evidence) o používání přípravků na ochranu rostlin10) v průběhu kontroly
na místě35) nebo předložení takových záznamů, ze
kterých není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. a), § 8
odst. 5 písm. b), § 8 odst. 5 písm. e) nebo § 8
odst. 7 písm. d).“.
32. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 20a
Prodloužené závazky
Na prodloužené období se použijí obdobně ustanovení upravující pětileté období, přičemž podmínky
stanovené pro pátý rok příslušného pětiletého období
se použijí obdobně pro poslední rok prodlouženého
období, nestanoví-li toto nařízení jinak.“.
33. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
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34. Příloha č. 11 zní:
„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
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35. Příloha č. 13 zní:
„Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech podaných podle nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Při posuzování žádosti podle § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., jde-li o žádost podanou pro

Částka 101

kalendářní rok 2011 a pro kalendářní roky předcházející, podané po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se
použije § 5 odst. 5 písm. g) nařízení vlády č. 79/2007
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fuksa v. r.

Sbírka zákonů č. 283 / 2011
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283
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb
za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními
a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
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. a zákona č. 291/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009
Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády
č. 111/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb. a nařízení vlády č. 372/2010 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta „Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne
27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem
na opatření na podporu rozvoje venkova.“.
2. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy
„každý den v období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“)“.
3. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy
„každý den v kontrolním období“.
4. V § 8 odst. 2 se slova „ke dni 31. července příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy „v kontrolním období“, slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ se zrušují a na konci odstavce se doplňují věty „Žadatel je povinen uvést počet a kategorii
chovaných koní k 1. červnu příslušného kalendářního
roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii
chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kon-

trolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. c) a d) počet chovaných koní držených
na hospodářství16) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení ke každému
dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet
a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných
koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního
roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni.“.
5. V § 8 odst. 3 písm. a) a b) se slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy
„k příslušnému dni kontrolního období“.
6. V § 9 odst. 1 se na začátek písmen a) a b) vkládá
slovo „jednou“, slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ se nahrazují slovy „v kontrolním období“ a slova „k tomuto datu“ se zrušují.
7. V § 9 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5
a 6, které znějí:
„(5) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti
sníženou o 25 %, zjistí-li, že žadatel dvakrát nedodržel
intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v
a) § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním
období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší
než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního
porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
b) § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním
období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo
rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované
v evidenci půdy.
(6) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti
sníženou o 50 %, zjistí-li, že žadatel třikrát nedodržel
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intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v
a) § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním
období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší
než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního
porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,
b) § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním
období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo
rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované
v evidenci půdy.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7
a 8.
8. V § 9 odst. 7 se slova „nebo 3“ nahrazují slovy „ , 3, 5 nebo 6“ a slova „o 10 %“ se zrušují.
9. V § 10 odst. 1 písm. a) a b) se slova „k 31. červenci příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy
„alespoň jednou v kontrolním období“.
10. V § 10 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zru-

Částka 101

odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna
1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské
půdy obhospodařované žadatelem a evidované
v evidenci půdy.“.
12. V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , 5, 6 nebo 8“.
13. V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo 8“.
14. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Jestliže v důsledku postupu podle odstavce 6
právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku
nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem nebo žadatel poruší podmínku uvedenou
v § 8 odst. 1 písm. c) nebo d), snížení či neposkytnutí
platby se neuplatní, pokud porušení této podmínky
trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém
právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku
nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem nabyl zemědělskou půdu převodce v evidenci
půdy.“.

šuje.
Čl. II

11. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 8
odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší
než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního
porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, nebo
g) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 8

Přechodné ustanovení
Řízení o žádosti podané podle nařízení vlády
č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády
č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fuksa v. r.

Sbírka zákonů č. 284 / 2011
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284
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. září 2011
o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

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.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí
a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru na podporu
výstavby nájemních bytů na území České republiky
(dále jen „úvěr“).

c) upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky
na bezbariérové bydlení podle jiného právního
předpisu upravujícího technické požadavky na
bezbariérové užívání staveb2),
d) podlahovou plochou nájemního bytu součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,
e) čistým měsíčním příjmem příjem zjištěný stejným
způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován
příjem pro účely životního minima podle zákona
o životním a existenčním minimu,
f) průměrnou mzdou průměrná měsíční mzda za národní hospodářství celkem zjišťovaná a zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.
§3

§2

Žadatel o úvěr

Vymezení pojmů

Žadatelem o úvěr (dále jen „žadatel“) může být
obec nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, která
má své sídlo nebo místo trvalého pobytu na území

Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) nájemním bytem byt postavený s využitím úvěru
podle tohoto nařízení,
b) výstavbou
1. novostavba nájemních bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
2. stavební úpravy1), kterými vznikne nájemní byt
z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném
domě,
3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
4. stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy, kterými vznikne bytový
dům s nájemními byty,

a) některého z členských států Evropské unie,
b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c) Švýcarské konfederace.
§4
Podmínky poskytnutí a použití úvěru
Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je
ve vlastnictví žadatele; to neplatí v případě, kdy
žadatel prokáže, že pozemek, na kterém se bude
výstavba podle § 2 písm. b) bodu 1 provádět, má
v dlouhodobém nájmu, který bude trvat alespoň
po celou dobu splácení úvěru, minimálně však po

1

) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2

) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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dobu 10 let ode dne poskytnutí úvěru, a vlastník
pozemku vysloví se stavbou prováděnou nájemcem souhlas; na pozemku nesmí váznout zástavní
právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,
b) budova, ve které bude provedena výstavba podle
§ 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve výlučném vlastnictví
žadatele a na budově nevázne zástavní právo ve
prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva
ve prospěch Fondu,
c) výstavba je povolena nebo schválena podle stavebního zákona,

Částka 101

a) s fyzickou osobou, která
1. prokáže, že průměrný čistý měsíční příjem
osob, které budou užívat byt, v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl limit stanovený v § 5
odst. 5,
2. je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby4) nebo invalidní ve třetím stupni5),
3. byla připravena o možnost bydlení v důsledku
živelní pohromy, nebo
4. je starší 70 let, nebo

d) úvěr musí být použit v souladu s finančním projektem,

b) s jakoukoliv fyzickou osobou.

e) žadatel nemá ke dni podání žádosti o úvěr splatný
nedoplatek ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo
ke zdravotní pojišťovně,

a) v odstavci 1 písm. a), stanoví se výše úrokové
sazby podle § 7 odst. 1 písm. a),

f) úvěr je dostatečně zajištěn zástavním právem, popřípadě dalším zajištěním,
g) žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o úvěr
v úpadku nebo v likvidaci,
h) zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti
podle českých technických norem,
i) podlahová plocha nájemního bytu bude minimálně
35 m2, avšak nepřesáhne 90 m2,
j) z každých započatých 5 bytů musí být 1 byt upravitelným bytem,
k) jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 4,
musí výstavba splňovat požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle
vyhlášky upravující energetickou náročnost budov,

(2) Pokud je výstavba určena pro osoby uvedené

b) v odstavci 1 písm. b), stanoví se výše úrokové
sazby podle § 7 odst. 1 písm. b).
(3) Příjemce úvěru uzavře nájemní smlouvu s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá
vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu
nebo bytu, není členem bytového družstva s právem
nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu
nebo věcného břemene jiný byt; tuto podmínku musí
splnit i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.

m) výstavba musí probíhat mimo záplavová území3).

(4) Příjemce úvěru nepodmíní uzavření nájemní
smlouvy k bytu složením finančních prostředků na
úhradu nákladů na výstavbu ani jiným peněžním plněním, s výjimkou finančních prostředků složených
k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu, a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem, které nepřesáhnou trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

§5

(5) Příjemce úvěru uzavře nájemní smlouvu
k bytu

l) výstavba musí být dokončena a schopna užívání
nejdéle do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru,

Podmínky uzavírání nájemních smluv
(1) Příjemce úvěru může uzavřít nájemní smlouvu
k nájemnímu bytu

a) s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) bodech 1
až 3 na dobu určitou, nejdéle však na dobu 2 let.
Tato osoba může požádat nejpozději 3 měsíce před

3

) § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území.

4

) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

5

) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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skončením této doby o prodloužení nájmu, musí
však nadále splňovat k datu podání žádosti podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a) a řádně
plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
Příjemce úvěru nájemní smlouvu prodlouží, vždy
však nejdéle na 2 roky,
b) s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) bodě 4 na
dožití.
(6) Limit pro určení příjmů podle odstavce 1
písm. a) bodu 1 činí
a) 0,8násobek průměrné mzdy, jedná-li se o jednočlennou domácnost,
b) průměrnou mzdu, jedná-li se o domácnost se
2 členy,
c) 1,2násobek průměrné mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
d) 1,5násobek průměrné mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
e) 1,8násobek průměrné mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.
(7) Pokud domácnost netvoří pouze osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 2 až 4, příjmy domácnosti se zjišťují podle odstavce 6.
(8) Bude-li nájemní smlouva k nájemnímu bytu
uzavřena s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) bodě 1 v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý
měsíční příjem této osoby nebo čistý měsíční příjem její
domácnosti porovnáván s průměrnou mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k bytu uzavřena v období od 1. ledna
do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván
s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok.
(9) Příjemce úvěru neuzavře nájemní smlouvu
k nájemnímu bytu, je-li
a) fyzickou osobou, s osobou blízkou6) této fyzické
osobě,
b) právnickou osobou,
1. se statutárním orgánem této právnické osoby
nebo jeho členem,
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2. s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této
právnické osoby,
3. se společníkem této právnické osoby, nebo
4. se zakladatelem této právnické osoby.
§6
Podmínky pro nakládání s nájemními byty
(1) Podmínky pro nakládání s nájemním bytem
postaveným s využitím úvěru podle tohoto nařízení
platí po celou dobu splácení tohoto úvěru, minimálně
však po dobu 10 let od dokončení výstavby.
(2) Příjemce úvěru není oprávněn po dobu, po
kterou nájemní byt slouží účelu podle tohoto nařízení,
převést vlastnické právo k nájemnímu bytu na jinou
osobu bez souhlasu Fondu, provést změnu užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení, dát souhlas s přenecháním nájemního bytu nebo jeho části do
podnájmu7), zatížit nájemní byt zástavním právem ve
prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý Fondem podle tohoto
nařízení.
(3) V případě přechodu vlastnického práva k bytovému domu s nájemními byty v době, kdy nájemní
byty slouží k účelu podle tohoto nařízení, oznámí
osoba, na kterou vlastnické právo přešlo, tuto skutečnost Fondu.
§7
Výše úrokové sazby
(1) Výše úrokové sazby
a) při výstavbě pro osoby podle § 5 odst. 1 písm. a)
nesmí být nižší než 2 procentní body a současně
nižší než základní referenční sazba Evropské
unie8) a může být nižší nebo rovna základní referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou
rizikovou přirážku9) podle bonity klienta a zajištění úvěru,
b) při výstavbě pro osoby podle § 5 odst. 1 písm. b)
nesmí být nižší než 3,5 procentního bodu a současně nižší než základní referenční sazba Evropské

6

) § 116 občanského zákoníku.

7

) § 719 občanského zákoníku.

8

) Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, ve znění nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008,
kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

9

) Sdělení komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).
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unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru.
(2) Pokud je úroková sazba nižší než základní
referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou
rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění
úvěru, je fixní po celou dobu splácení úvěru. Pokud je
úroková sazba rovna základní referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku podle
bonity klienta a zajištění úvěru, je fixní na dobu maximálně 5 let. Pro přepočet úrokové sazby se použije
základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru platná k datu přepočtu úrokové sazby.
§8
Výše úvěru
(1) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena v souladu s pravidly
poskytování podpory malého rozsahu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie10).
(2) V případě, že úroková sazba je rovna základní
referenční sazbě Evropské unie zvýšené o příslušnou
rizikovou přirážku podle bonity klienta a zajištění
úvěru, nejedná se o veřejnou podporu; limit pro výši
úvěru stanoví výbor Fondu.
(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 70 % výdajů
rozhodných pro určení výše úvěru.
(4) Výdaje rozhodné pro určení výše úvěru zahrnují investiční výdaje na výstavbu a mohou zahrnovat i část ceny pozemku, případně stávající stavby zjištěné znalcem. Část ceny pozemku nesmí překročit
10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. V případě, že příjemce úvěru má pozemek, na kterém je výstavba prováděna, v dlouhodobém nájmu, výdaje rozhodné pro určení výše úvěru tvoří pouze investiční výdaje na výstavbu.
§9
Žádost o úvěr
(1) Žádosti o úvěr se podávají Fondu v listinné
podobě.
(2) Žádost o úvěr obsahuje

10
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a) jméno, případně jména, příjmení, adresu místa
trvalého bydliště a datum narození, je-li žadatelem
fyzická osoba,
b) jméno, případně jména, příjmení, obchodní firmu,
případně místo podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li žadatelem podnikající fyzická
osoba,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li žadatelem
právnická osoba.
(3) K žádosti o úvěr žadatel přiloží
a) doklad o vlastnictví pozemku, případně budovy,
b) doklad o vzniku užívacího vztahu k pozemku
a souhlas vlastníka pozemku se stavbou prováděnou nájemcem, pokud bude stavbu provádět žadatel, který má pozemek v dlouhodobém pronájmu,
c) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní
smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební
povolení nahradit, certifikát autorizovaného inspektora, ohlášení stavby s vyznačením převzetí
stavebním úřadem, souhlas s provedením ohlášené
stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě
nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení
žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení,
d) u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek
autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby,
znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru
pozemní stavby, nebo posudek statika staveb dokládající nezpůsobilost bytového domu k bydlení,
e) doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden
systém řízení jakosti podle českých technických
norem,
f) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti
o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,
g) prohlášení žadatele o tom, pro které osoby uvedené v § 5 odst. 1 je výstavba určena,
h) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po
dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl
v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí,
proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní
řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož

) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
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skutková podstata souvisí s předmětem činnosti
žadatele, nebo pro trestný hospodářský čin nebo
trestný čin proti majetku,

příjemce je v prodlení se zaplacením splátek úvěru ve
sjednané výši, popřípadě nedodrží podmínky uvedené
v § 4 až 6.

i) finanční projekt obsahující rozpočtové náklady na
výstavbu nájemních bytů, údaje dokládající cenu
pozemku a cenu budovy v případě stavebních
úprav, finanční krytí celkových rozpočtových nákladů včetně předpokládaného úvěru, počet a podlahovou plochu jednotlivých nájemních bytů
a podlahovou plochu nebytových prostor,

(3) Pokud Fond neposkytne úvěr, sdělí žadateli
tuto skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu.

j) souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu
nájemních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží
s označením všech nájemních bytů, vyznačením
upravitelných bytů a údajem o třídě energetické
náročnosti,
k) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám
žadatel,
l) snímek katastrální mapy s vyznačením záplavového území,
m) čestné prohlášení o čerpání podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie za poslední 3 roky.
(4) Fond si může podle potřeby vyžádat další doklady, které slouží k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet.
(5) Není-li žádost o úvěr úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o úvěr, aby
ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve
stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, smlouvu
o poskytnutí úvěru nelze uzavřít.
§ 10
Smlouva o poskytnutí úvěru
(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí úvěru finanční prostředky, může předložit žadateli nejpozději do 60 dnů
od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí
úvěru.
(2) Smlouva o poskytnutí úvěru musí obsahovat
ujednání o smluvní pokutě především pro případ, že

§ 11
Čerpání a splácení úvěru
(1) Příjemce úvěru musí zahájit čerpání úvěru do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.
(2) Po dobu splácení úvěru je vyloučen souběh
s ostatními investičními podporami bydlení.
(3) Úvěr je splatný nejdéle do 30 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Na žádost
příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru
odložen nejdéle na dobu do ukončení výstavby.
(4) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí úvěru.
(5) Fond může odstoupit od smlouvy o poskytnutí
úvěru uzavřené podle tohoto nařízení,
a) je-li příjemce úvěru 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 Fondu k zaplacení,
nebo
b) nedodrží-li příjemce úvěru podmínky uvedené
v § 4 až 6.
(6) V případě, že Fond odstoupí od smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené podle tohoto nařízení, vyzve
příjemce úvěru k okamžitému splacení dlužné částky
a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru.
§ 12
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2011,
s výjimkou ustanovení § 4 písm. k), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Jankovský v. r.
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285
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2011,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla
k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1:
Čl. I
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měři-

dla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky
č. 259/2007 Sb. a vyhlášky č. 204/2010 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 se za slovo „vybavena,“ vkládají slova
„napínací soupravy na předpjatý beton a horninové
kotvy,“.

2. V příloze v položce 1.3.9 se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů
konečným spotřebitelům

5 roků“.

3. V příloze v položce 1.3.10 písmeno d) zní:
„d) přepočítávače množství plynu*)
1. kompaktní

5 roků

2. kombinované: A) vyhodnocovací jednotka
B) snímač teploty
C) snímač tlaku

5 roků
4 roky
2 roky.

*) Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou přepočítávače množství
plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok.“.
4. V příloze v položce 2.3.1 písmeni a) se slovo
„(kontaktní)“ zrušuje a v příloze v položce 2.3.1 písmeni b) se slovo „(bezkontaktní)“ zrušuje.
5. V příloze v položce 4.1.2 písmeno a) zní:
„a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení

16 roků*)

*) Jestliže byly indukční elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny
hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.“.
6. V příloze v položce 4.1.3 písmeno a) zní:
„a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení
*) Jestliže byly statické elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny
hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.“.

12 roků*)
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Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení

Účinnost

Ověření vodoměrů podle dosavadních právních
předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly
tyto vodoměry ověřeny.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
Ing. Kocourek v. r.

Sbírka zákonů č. 286 / 2011

Strana 3660

Částka 101

286
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2011
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu
stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/
/2011 Sb.:

vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro
rok 2012 činí 2 270 Kč.
§4
Zvýšení důchodů v roce 2012

§1
Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2010 a přepočítacího koeficientu pro úpravu
tohoto všeobecného vyměřovacího základu
(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2010 činí 24 526 Kč.
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 činí 1,0249.
§2
Výše redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu
Pro rok 2012 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového
základu činí 11 061 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 29 159 Kč,
c) třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového
základu činí 100 548 Kč.

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2012 se zvyšují
od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2011 tak, že
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 %
procentní výměry důchodu, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.
(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při
změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry
důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských,
vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže
nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.
§5

§3

Účinnost

Výše základní výměry důchodu
Výše základní výměry starobního, invalidního,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2011
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 8 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti
komunistického režimu a o odporu proti němu, ve
znění zákona č. 220/2011 Sb., a podle § 2 odst. 8
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb.:
§1
(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády
č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního

boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., (dále jen
„příplatek“), přiznané před 1. lednem 2012 se zvyšují
o 1,6 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož
se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2011.
(2) Částka příplatku se po zvýšení podle odstavce 1 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Strana 3662

Sbírka zákonů 2011

Částka 101

Částka 101

Sbírka zákonů 2011

Strana 3663

Strana 3664

Sbírka zákonů 2011

Částka 101

11

8 591449 101011
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku 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 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, 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; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, 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. 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.

