Ročník 2015

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 163

Rozeslána dne 28. prosince 2015

Cena Kč 45,–

O B S A H:
385. V y h l á š k a o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
386. V y h l á š k a o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
387. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
388. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
389. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů
390. V y h l á š k a o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu
výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Sbírka zákonů č. 385 / 2015

Strana 5346

Částka 163

385
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:
§1

b) 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle
§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

Stravné

c) 29,50 Kč u motorové nafty.
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
práce nejméně ve výši
a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,
c) 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§3

§5
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, se zrušuje.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši
a) 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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386
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015
o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 26 písm. g)
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:
§1
Kryptografické klíče odpovídající autentizačnímu certifikátu, který lze zapsat do kontaktního
elektronického čipu občanského průkazu, se vytvářejí a užívají s využitím algoritmu RSA s délkou klíče
2048 bitů v souladu se standardem PKCS #1 v2.2:
RSA Cryptography Standard ze dne 27. října 2012.
§2
Autentizační certifikát, který lze zapsat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu,
obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele občanského průkazu,
b) zvláštní znaky držitele občanského průkazu,
vyžaduje-li to účel autentizačního certifikátu,
c) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, který autentizační certifikát vydal, a stát, ve kterém je usazen,

§3
(1) Autentizační certifikát, který lze zapsat do
kontaktního elektronického čipu občanského průkazu, se vytváří a užívá s využitím hashovací funkce
SHA-2 s délkou hashe 256 bitů, 384 bitů nebo 512 bitů v souladu se standardem FIPS PUB
180-4: Secure Hash Standard ze srpna 2015 a s využitím algoritmu RSA s délkou klíče 2048 bitů v souladu
se standardem PKCS #1 v2.2: RSA Cryptography
Standard ze dne 27. října 2012.
(2) Autentizační certifikát, který lze zapsat do
kontaktního elektronického čipu občanského průkazu, se vytváří, ukládá a užívá ve formátu stanoveném v souladu se standardem RFC 5280: Internet
X.509 Public Key Infrastructure Certificate and
Certificate Revocation List (CRL) Profile z května
2008.
(3) Kryptografické klíče a žádost o vydání
autentizačního certifikátu se generují prostřednictvím kontaktního elektronického čipu občanského
průkazu.
§4

d) číslo autentizačního certifikátu unikátní u subjektu, který autentizační certifikát vydal, a

Účinnost

e) údaje o počátku a konci platnosti autentizačního certifikátu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:
Chovanec v. r.
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387
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a)
a e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky
č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky
č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky
č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky
č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky
č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky
č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky
č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb. a vyhlášky
č. 192/2014 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 10 se za slovo „pohlaví“ vkládají
slova „ , rodného příjmení“.
2. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V zápise se k příjmení zapisované osoby
vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, je-li její
aktuálně užívané příjmení odlišné od příjmení rodného.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
3. V příloze č. 1 v části Jihočeský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Český
Krumlov“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 8.
„Kájov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Kájov“ doplňuje bod 2. „Polná na Šumavě“.
4. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 2.
„Boskovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3.
a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního ob-

vodu matričního úřadu“ v bodě 1. se slova „Knínice
u Boskovic“ nahrazují slovem „Knínice“.
5. V příloze č. 1 v části Karlovarský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3.
„Karlovy Vary“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Bochov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Bochov“ vkládá nový bod 2. „Bražec“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.
6. V příloze č. 1 v části Karlovarský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6.
„Ostrov“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3.
„Ostrov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1.
„Doupovské Hradiště“.
Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.
7. V příloze č. 1 v části Olomoucký kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1.
„Hranice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5.
„Potštát“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1.
„Luboměř pod Strážnou“.
Dosavadní bod 1 se označuje jako bod 2.
8. V příloze č. 1 v části Olomoucký kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 7.
„Olomouc“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 18.
„Velký Újezd“, ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. vkládá
nový bod 2. „Kozlov“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.
9. V příloze č. 1 v části Olomoucký kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 10.
„Šternberk“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2.
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„Šternberk“, ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 12. vkládá
nový bod 13. „Město Libavá“.

11. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 20.
„Příbram“, ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 1.
„Brdy“ zrušuje.

Dosavadní body 13 až 19 se označují jako body 14
až 20.

Dosavadní body 2 až 13 se označují jako body 1
až 12.

10. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 20.
„Příbram“, ve sloupci „Matriční úřad“ bod 1.
„Brdy“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí,
městských obvodů a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Brdy (území
vojenského újezdu)“ zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:
Chovanec v. r.
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388
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky
a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb.,
o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/
/2002 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění
vyhlášky č. 388/2004 Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb.,
vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 486/2009 Sb.,
vyhlášky č. 316/2010 Sb., vyhlášky č. 440/2011 Sb.
a vyhlášky č. 451/2012 Sb., se mění takto:

6. V § 7 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Olomouc se za slovo „Charváty,“
vkládá slovo „Kozlov,“.
7. V § 7 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Šternberk se za slovo „Lužice,“
vkládají slova „Město Libavá,“.
8. V § 10 ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Kostelec nad Černými Lesy se
slova „Kostelec nad Černými Lesy“ nahrazují slovy
„Kostelec nad Černými lesy“.
9. V § 14 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Český Krumlov se za slova „Nová Ves,“
vkládají slova „Polná na Šumavě,“.
10. V § 15 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice se slova „Knínice
u Boskovic“ nahrazují slovem „Knínice“.
11. V § 16 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary se za slovo „Božičany,“ vkládá slovo „Bražec,“.

1. V § 1 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Český Krumlov se za slova „Nová
Ves,“ vkládají slova „Polná na Šumavě,“.

12. V § 16 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov se za slova „Boží Dar,“ vkládají slova „Doupovské Hradiště,“.

2. V § 2 ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Boskovice se slova „Knínice
u Boskovic“ nahrazují slovem „Knínice“.

13. V § 20 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice se za slovo „Klokočí,“ vkládají slova „Luboměř pod Strážnou,“.

3. V § 3 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Karlovy Vary se za slovo „Božičany,“ vkládá slovo „Bražec,“.

14. V § 20 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc se za slovo „Charváty,“
vkládá slovo „Kozlov,“.

4. V § 3 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Ostrov se za slova „Boží Dar,“
vkládají slova „Doupovské Hradiště,“.

15. V § 20 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk se za slovo „Lužice,“
vkládají slova „Město Libavá,“.

5. V § 7 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Hranice se za slovo „Klokočí,“
vkládají slova „Luboměř pod Strážnou,“.

16. V § 23 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Příbram se slova „a územím vojenského újezdu Brdy“ zrušují.
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17. V § 23 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany se slova „Kostelec nad Černými Lesy“ nahrazují slovy „Kostelec nad Černými
lesy“.

4. V okrese Karlovy Vary se za slovo „Děpoltovice,“ vkládají slova „Doupovské Hradiště,“.

ČÁST DRUHÁ

6. V okrese Olomouc se za slovo „Měrotín,“
vkládají slova „Město Libavá,“.

Změna vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II

5. V okrese Olomouc se za slovo „Komárov,“
vkládá slovo „Kozlov,“.

7. V okrese Praha-východ se slova „Kostelec
nad Černými Lesy“ nahrazují slovy „Kostelec nad
Černými lesy“.
8. V okrese Přerov se za slovo „Lobodice,“
vkládají slova „Luboměř pod Strážnou,“.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004
Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb., vyhlášky č. 513/2006
Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 486/2009
Sb., vyhlášky č. 316/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2012
Sb., se mění takto:

9. V okrese Příbram se slova „a vojenský újezd
Brdy“ zrušují.

1. V okrese Blansko se slova „Knínice u Boskovic“ nahrazují slovem „Knínice“.

ÚČINNOST

2. V okrese Český Krumlov se za slova „Pohorská Ves,“ vkládají slova „Polná na Šumavě,“.

Čl. III

3. V okrese Karlovy Vary se za slovo „Božičany,“ vkládá slovo „Bražec,“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

ČÁST TŘETÍ

Ministr:
Chovanec v. r.
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389
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.,
vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb.,
vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb.,
vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb.,
vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb.
a vyhlášky č. 346/2014 Sb., se mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj“, písm. b) se za slovo
„Zahájí,“ vkládá slovo „Závraty,“ a za slovo „Zliv,“
se vkládá slovo „Žabovřesky,“.
2. V části „Jihočeský kraj“, písm. i) se za slovo
„Husinec,“ vkládá slovo „Chlumany,“.
3. V části „Jihočeský kraj“, písm. j) se za slovo
„Hlavatce,“ vkládají slova „Klenovice, Myslkovice,“.
4. V části „Jihočeský kraj“, písm. k) se za slovo
„Čejetice,“ vkládá slovo „Čepřovice,“, za slova
„Nová Ves,“ se vkládá slovo „Osek,“, za slovo „Paračov,“ se vkládají slova „Pracejovice, Předslavice,“
a za slovo „Strakonice,“ se vkládá slovo „Strašice,“.
5. V části „Jihočeský kraj“, písm. m) se za slova
„Horní Stropnice,“ vkládá slovo „Hranice,“.
6. V části „Jihočeský kraj“ se na konci textu
písmene p) doplňuje slovo „ , Žárovná“.
7. V části „Jihočeský kraj“, písm. q) se za slovo
„Bavorov,“ vkládá slovo „Bílsko,“.
8. V části „Jihomoravský kraj“, písm. b) se
slova „u Boskovic“ zrušují.
9. V části „Jihomoravský kraj“, písm. q) se
slovo „Skalička,“ zrušuje.

10. V části „Jihomoravský kraj“, písm. s) se za
slovo „Habrovany,“ vkládá slovo „Hlubočany,“.
11. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Lechovice,“ vkládá slovo „Lesná,“.
12. V části „Královéhradecký kraj“, písm. a) se
za slovo „Heřmánkovice,“ vkládá slovo „Hynčice,“.
13. V části „Královéhradecký kraj“, písm. b) se
za slovo „Kounov,“ vkládají slova „Králova Lhota,“.
14. V části „Královéhradecký kraj“, písm. c) se
za slovo „Lanžov,“ vkládají slova „Libotov, Litíč,“
a za slovo „Nemojov,“ se vkládá slovo „Trotina,“.
15. V části „Královéhradecký kraj“, písm. e) se
za slovo „Stěžery,“ vkládá slovo „Stračov,“.
16. V části „Královéhradecký kraj“, písm. i) se
za slova „Velké Poříčí,“ vkládá slovo „Vlkov,“.
17. V části „Královéhradecký kraj“, písm. l) se
za slova „Nový Bydžov,“ vkládá slovo „Ohnišťany,“.
18. V části „Královéhradecký kraj“, písm. o) se
za slova „Dolní Branná,“ vkládají slova „Dolní
Dvůr,“.
19. V části „Liberecký kraj“, písm. a) se za
slovo „Stružnice,“ vkládá slovo „Tuhaň,“.
20. V části „Liberecký kraj“, písm. d) se za
slova „Jablonec nad Jizerou,“ vkládají slova „Jestřabí
v Krkonoších,“.
21. V části „Liberecký kraj“, písm. i) se za slova
„Rovensko pod Troskami,“ vkládají slova „Svijanský Újezd,“.
22. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. c) se
za slova „Andělská Hora,“ vkládá slovo „Bílčice,“.
23. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se
za slova „Býkov-Láryšov,“ vkládá slovo „Heřmanovice,“.
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24. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. q) se
za slovo „Služovice,“ vkládá slovo „Sosnová,“.

39. V části „Plzeňský kraj“, písm. l) se za slova
„Nová Ves,“ vkládá slovo „Přestavlky,“.

25. V části „Moravskoslezský kraj“ se na konci
textu písmene u) doplňuje slovo „ , Vělopolí“.

40. V části „Plzeňský kraj“, písm. o) se za slova
„Brod nad Tichou,“ vkládá slovo „Broumov,“.

26. V části „Olomoucký kraj“, písm. f) se za
slovo „Moravičany,“ vkládá slovo „Palonín,“.

41. V části „Středočeský kraj“, písm. a) se za
slovo „Krňany,“ vkládá slovo „Křečovice,“.

27. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za
slovo „Dobromilice,“ vkládá slovo „Doloplazy,“.

42. V části „Středočeský kraj“, písm. b) se za
slovo „Mořinka,“ vkládá slovo „Nesvačily,“ a za
slova „Svatý Jan pod Skalou,“ se vkládá slovo „Svinaře,“.

28. V části „Pardubický kraj“, písm. d) se za
slovo „Perálec,“ vkládají slova „Podhořany u Ronova,“ a za slova „Vápenný Podol,“ se vkládá slovo
„Vejvanovice,“.
29. V části „Pardubický kraj“, písm. h) se za
slova „Bělá u Jevíčka,“ vkládá slovo „Borušov,“, za
slovo „Březina,“ se vkládají slova „Dětřichov u Moravské Třebové,“ a za slovo „Chornice,“ se vkládá
slovo „Jaroměřice,“.
30. V části „Pardubický kraj“, písm. i) se za
slovo „Dříteč,“ vkládá slovo „Dubany,“.
31. V části „Pardubický kraj“, písm. j) se za
slovo „Sádek,“ vkládá slovo „Stašov,“.
32. V části „Pardubický kraj“, písm. l) se za
slovo „Javorník,“ vkládají slova „Kamenná Horka,“.

43. V části „Středočeský kraj“, písm. c) se za
slovo „Hovorčovice,“ vkládají slova „Husinec, Jenštejn,“ a za slovo „Veleň,“ se vkládají slova „Veliká
Ves,“.
44. V části „Středočeský kraj“, písm. e) se
za slova „obecní úřady“ vkládají slova „Březová-Oleško,“ a za slovo „Davle,“ se vkládá slovo
„Dobrovíz,“.
45. V části „Středočeský kraj“, písm. f) se za
slovo „Kounice,“ vkládají slova „Krupá, Mrzky,“,
za slovo „Přistoupim,“ se vkládá slovo „Přišimasy,“,
za slovo „Tismice,“ se vkládá slovo „Tuchoraz,“ a na
konci textu písmene f) se doplňuje slovo „ , Vykáň“.
46. V části „Středočeský kraj“, písm. g) se za
slovo „Dobříš,“ vkládá slovo „Chotilsko,“ a za slovo
„Rosovice,“ se vkládají slova „Stará Huť,“.

33. V části „Pardubický kraj“, písm. n) se za
slovo „Dobříkov,“ vkládají slova „Džbánov, Hrušová,“, za slovo „Leština,“ se vkládá slovo „Nasavrky,“, za slovo „Tisová,“ se vkládá slovo „Vinary,“ a za slova „Vysoké Mýto,“ se vkládá slovo
„Zálší,“.

47. V části „Středočeský kraj“, písm. h) se za
slovo „Hostomice,“ vkládá slovo „Hvozdec,“, za
slovo „Olešná,“ se vkládá slovo „Otmíče,“ a za slovo
„Tlustice,“ se vkládá slovo „Točník,“.

34. V části „Plzeňský kraj“, písm. a) se za slovo
„Blovice,“ vkládá slovo „Borovno,“.

48. V části „Středočeský kraj“, písm. i) se za
slovo „Doksy,“ vkládá slovo „Dolany,“.

35. V části „Plzeňský kraj“ se na konci textu
písmene b) doplňuje slovo „ , Zahořany“.

49. V části „Středočeský kraj“, písm. j) se za
slovo „Cerhenice,“ vkládá slovo „Církvice,“, za
slova „Červené Pečky,“ se vkládá slovo „Dobřichov,“, za slovo „Lipec,“ se vkládá slovo „Lošany,“,
za slova „Pňov-Předhradí,“ se vkládá slovo „Polepy,“
a za slovo „Ratboř,“ se vkládá slovo „Skvrňov,“.

36. V části „Plzeňský kraj“, písm. d) se za slovo
„Puclice,“ vkládá slovo „Srby,“.
37. V části „Plzeňský kraj“, písm. h) se za slovo
„Líšťany,“ vkládá slovo „Lochousice,“ a za slovo
„Vejprnice,“ se vkládá slovo „Vochov,“.
38. V části „Plzeňský kraj“, písm. k) se za slovo
„Dobřív,“ vkládají slova „Drahoňův Újezd,“ a za
slovo „Těně,“ se vkládají slova „Újezd u Svatého
Kříže,“.

50. V části „Středočeský kraj“, písm. m) se za
slovo „Milovice,“ vkládá slovo „Ostrá,“.
51. V části „Středočeský kraj“, písm. n) se za
slovo „Řepín,“ vkládá slovo „Střemy,“.
52. V části „Středočeský kraj“, písm. p) se za
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slova „Mnichovo Hradiště,“ vkládají slova „Ptýrov,
Rokytá,“.

61. V části „Kraj Vysočina“, písm. k) se za
slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Bojiště,“.

53. V části „Středočeský kraj“, písm. s) se za
slovo „Pátek,“ vkládají slova „Písková Lhota,“.

62. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za
slovo „Budišov,“ vkládá slovo „Cidlina,“, za slovo
„Střítež,“ se vkládá slovo „Studnice,“ a za slovo
„Vladislav,“ se vkládá slovo „Vlčatín,“.

54. V části „Středočeský kraj“, písm. u) se za
slovo „Kounov,“ vkládá slovo „Kozojedy,“.
55. V části „Ústecký kraj“, písm. e) se za slovo
„Litoměřice,“ vkládá slovo „Lovečkovice,“.
56. V části „Ústecký kraj“, písm. g) se slovo
„Břvany,“ zrušuje.
57. V části „Ústecký kraj“, písm. h) se za slovo
„Keblice,“ vkládá slovo „Klapý,“.
58. V části „Kraj Vysočina“, písm. c) se za
slovo „Jiřice,“ vkládá slovo „Kaliště,“.

63. V části „Kraj Vysočina“, písm. n) se za
slovo „Bory,“ vkládá slovo „Březské,“.
64. V části „Kraj Vysočina“, písm. o) se za
slovo „Sazomín,“ vkládá slovo „Sklené,“.
65. V části „Zlínský kraj“, písm. b) se za slovo
„Holešov,“ vkládají slova „Horní Lapač,“.
66. V části „Zlínský kraj“, písm. d) se za slovo
„Pozlovice,“ vkládá slovo „Rudimov,“.
Čl. II

59. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za slova
„Luka nad Jihlavou,“ vkládá slovo „Pavlov,“.

Účinnost

60. V části „Kraj Vysočina“, písm. h) se za
slovo „Sněžné,“ vkládají slova „Tři Studně,“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:
Chovanec v. r.
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390
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015
o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence
seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 53
odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 131/2015 Sb.:

v součtu za poslední uzavřené účetní období splňuje
podmínky pro aktivního zemědělce1).
§3
Způsob vedení evidence seznamu výrobců
s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a
b) způsob vedení evidence seznamu výrobců
s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.

(1) Do seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba se zapíše zemědělský
podnikatel, pokud je hlavním předmětem jeho činnosti zemědělská výroba podle § 2.
(2) Seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba se zveřejňuje na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

§2

§4

Způsob určení hlavního předmětu činnosti
zemědělská výroba

Účinnost

Hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba je činnost zemědělského podnikatele, pokud

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

1

) Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES)
č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
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