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423

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

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 Stát-
ním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zá-
kona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zá-
kona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování přímých plateb ze-
mědělcům a o změně některých souvisejících naří-
zení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/
/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o poskytnutí jednotné platby na
plochu zemědělské půdy kromě náležitostí stanove-
ných v § 4 obsahuje identifikační číslo dílu půdního
bloku.“.

2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná
kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.“.

3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „podle pís-
mene b)“ zrušují.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifi-
kace plodin, uvede v žádosti o poskytnutí platby
pro zemědělce dodržující zemědělské postupy pří-
znivé pro klima a životní prostředí pouze identifi-
kační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda.
Žadatel u druhu zemědělské kultury standardní orná
půda zároveň uvede název plodiny a její výměru, ze
které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci
diverzifikace plodin.“.

5. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) O porušení ochrany trvalých travních po-
rostů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie25) se nejedná v případě jednotlivé environmen-
tálně citlivé plochy menší než 0,01 ha; při výpočtu
číselných údajů použije Fond matematické za-
okrouhlování na 2 desetinná místa.“.

6. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Žadatel, který využívá plochu v ekologic-
kém zájmu, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé
pro klima a životní prostředí identifikační číslo dílu
půdního bloku, druh plochy využívané v ekologic-
kém zájmu16) podle § 11 odst. 1 a její výměru.“.

7. V § 12 odst. 1 se slova „po dobu nejvýše
3 let“ a slovo „jedné“ zrušují.

8. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „nebo jedné jeho části o výměře nejvýše
5 ha“ nahrazují slovy „nebo jeho části“.

9. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova „na které
se“ vkládají slova „minimálně od 1. června do
15. července kalendářního roku“.

10. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7
a 8.

11. V § 25 odst. 2 písm. w) se slovo „salátová“
zrušuje.

12. V § 31 odst. 1 se za slovo „evidovaných“
vkládají slova „na žadatele“ a za slovo „půdy“ se
vkládá slovo „a“.

13. V nadpisu § 32 se za slovo „Snížení“ vklá-
dají slova „nebo neposkytnutí“.

14. V § 32 odst. 6 se za slovo „dokladů“ vklá-
dají slova „a potvrzení podle § 20 odst. 5 písm. a)
a b) nebo nepředložení dokladů“.
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15. V příloze č. 7 ve sloupci „Druh zeleniny“ se
slova „čekanka salátová“ nahrazují slovem „če-
kanka“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V řízeních o žádostech o poskytnutí platby
pro zemědělce dodržující zemědělské postupy pří-
znivé pro klima a životní prostředí zahájených přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto
dne neskončených se pro posouzení porušení ochra-
ny trvalých travních porostů použije § 10 odst. 6
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. S výjimkou bodu 1 se řízení o žádostech za-
hájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
a do tohoto dne neskončená dokončí a práva a po-
vinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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424

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po

skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada
za ztrátu na služebním příjmu“) a náhrada nákladů
na výživu pozůstalých náležející příslušníkům nebo
pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívěj-
ších právních předpisů1), se upravuje tak, že prů-
měrný služební příjem rozhodný pro výpočet ná-
hrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet
náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě
zvýšený podle dřívějších právních předpisů2), se
zvyšuje o 2,2 %.

§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na slu-
žebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu po-
zůstalých po 31. prosinci 2016, průměrný služební
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1) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní
policie, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních
sborů.
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení
pomníku nebo desky.
Nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.



příjem rozhodný pro výpočet náhrad se podle § 1
nezvyšuje.

§ 3

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1
přísluší od 1. ledna 2017 a provede se bez žádosti
příslušníka nebo pozůstalých a na žádost příslušníka
jen v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním

příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního dů-
chodu podle právních předpisů o sociálním zabezpe-
čení nebo o důchodovém pojištění.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016

o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/
/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.
a zákona č. 298/2016 Sb.:

§ 1

Seznam informací zveřejňovaných jako ote-
vřená data je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou bodu 2 přílohy k tomuto nařízení,
který nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 425/2016 Sb.
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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 s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. 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
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; 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 6: 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: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; 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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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