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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních,

smíšených a dostupných domů

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 repu-
bliky 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.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách
použití finančních prostředků Státního fondu roz-
voje bydlení na pořízení sociálních a dostupných
bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů,
se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se slova „včetně příspěvku na
bydlení, který po odečtení normativních nákladů na
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře ne-
přesahuje 1,6násobek životního minima podle zá-
kona o životním a existenčním minimu a který nelze
zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona
o pomoci v hmotné nouzi“ nahrazují slovy „ , který
nepřesáhne v případě

1. jednočlenné domácnosti 0,6násobek hrubé
průměrné měsíční mzdy,

2. dvoučlenné domácnosti 0,8násobek hrubé
průměrné měsíční mzdy,

3. tříčlenné domácnosti 0,9násobek hrubé prů-
měrné měsíční mzdy,

4. čtyřčlenné domácnosti hrubou průměrnou
měsíční mzdu,

5. více než čtyřčlenné domácnosti 1,2násobek
hrubé průměrné měsíční mzdy“.

2. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písme-
no d), které zní:

„d) hrubou průměrnou měsíční mzdou průměrná
hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené
počty zaměstnanců v národním hospodářství
dosažená podle zveřejněných údajů Českého

statistického úřadu za minulý kalendářní rok,
bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu
uzavřena v období od 1. července do 31. pro-
since, nebo za předminulý kalendářní rok,
bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu
uzavřena v období od 1. ledna do 30. června,“.

Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písme-
na e) až t).

3. V § 2 písm. f) se za slovo „pořízený“ vkládají
slova „s podporou“.

4. V § 2 písm. g) se za slovo „obcí“ vkládají
slova „pořízený s podporou podle tohoto nařízení,
který není sociálním bytem, nebo byt“.

5. V § 2 písm. h) se slova „12 sociálními byty,“
nahrazují slovy „12 sociálními byty a u domu s nej-
méně 6 sociálními byty také“.

6. V § 2 písm. l) bodě 2 se za slova „nebo so-
ciální“ vkládají slova „nebo dostupný“.

7. V § 2 písm. l) bodě 3 se za slovo „sociální“
vkládají slova „nebo dostupný“.

8. V § 2 písm. l) bodě 4 se za slovo „bytového“
vkládají slova „nebo rodinného“.

9. V § 2 písm. m) se slova „nebo smíšený“ na-
hrazují slovy „ , smíšený nebo dostupný“.

10. V § 2 písm. r) se za slovo „bytovým“ vklá-
dají slova „nebo rodinným“ a za slovo „bytový“ se
vkládají slova „nebo rodinný“.

11. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „po celou
dobu trvání podmínek pro poskytnutí podpory“ na-
hrazují slovy „po dobu, po kterou mají sociální nebo
dostupné byty sloužit účelu podle písmene a) ne-
bo b),“.

12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „jeho
byty“ vkládají slova „pořízené s podporou podle to-
hoto nařízení“.
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13. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo „byto-
vého“ vkládají slova „nebo rodinného“ a text „q)“
se nahrazuje textem „r)“.

14. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „alespoň
1 rok před podáním“ nahrazují slovy „ke dni podá-
ní“.

15. V § 10 odst. 3 písm. b) se za slova „úpravy
bytového“ vkládají slova „nebo rodinného“, slova
„o nezpůsobilosti bytového domu k bydlení“ se zru-
šují a text „q)“ se nahrazuje textem „r)“.

16. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova „a nebyla
alespoň 1 rok před podáním“ nahrazují slovy „ke dni
podání“.

17. V § 11 odst. 1 písm. a) se text „m)“ nahra-
zuje textem „n)“.

18. V § 12 odst. 2 se slova „nabytí účinnosti
smlouvy o poskytnutí dotace“ nahrazují slovy „po-
dání žádosti“.

19. V § 12 odst. 5 větě první se slovo „zjištěná“
nahrazuje slovem „obvyklá“.

20. V § 12 odst. 6 se slovo „demolice“ nahra-
zuje slovy „odstranění původní stavby“ a slovo „de-
molici“ se nahrazuje slovy „odstranění této stavby“.

21. V § 15 odst. 1 písm. b) se slovo „zjištěné“
nahrazuje slovem „obvyklé“.

22. V § 16 odst. 1 písm. b) se text „k)“ nahra-
zuje textem „l)“.

23. V § 16 odst. 3 větě první se slovo „refe-
renční“ zrušuje a text „0,5 %“ se nahrazuje slovy
„0,5 procentního bodu“.

24. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slovo „Po“ nahrazuje slovy „Ode dne nabytí účin-
nosti smlouvy o poskytnutí podpory a po“.

25. V § 19 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „12“.

26. V § 21 se na konci písmene d) slovo „a“
nahrazuje čárkou.

27. V § 21 se na konci písmene e) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) hrubou průměrnou měsíční mzdu podle § 2
písm. d) a

g) výši základní sazby Evropské unie pro Českou
republiku podle § 16 odst. 3.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Byla-li uzavřena smlouva o poskytnutí podpory
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se
podmínky pro čerpání a použití podpory a pod-
mínky pro uzavírání nájemních smluv v sociálních
a dostupných bytech nařízením vlády č. 112/2019
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto nařízení, nestanoví-li smlouva o poskytnutí
podpory jinak.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení
§ 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích,
ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše
a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007
Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády
č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., na-
řízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/
/2015 Sb., nařízení vlády č. 43/2017 Sb. a nařízení
vlády č. 138/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se text „10 %“ nahrazuje tex-
tem „1 %“.

2. V příloze v položce 1 části A.1. a části A.2.
bodu A 2.1 se slova „K16 = 0,2 pro f >= 2,2 GHz“
nahrazují slovy

„K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz
K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz“.

3. V příloze v položce 1 části A.2. bodu A 2.2 se

text „Ca = S2 x K1 x K2 x K3“ nahrazuje textem
„Ca = S2 x K1 x K2 x K3 x K16“.

4. V příloze v položce 1 části A.2. bodu A 2.2 se
za slova „K3 = 2 nad 10 W povoleného maximálního
efektivního vyzářeného výkonu“ vkládají slova

„K16 Koeficient kmitočtového pásma
K16 = 1 pro f < 1 GHz
K16 = 0,7 pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz
K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz
K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz“.

5. V příloze v položce 1 části A.2. bodu A 2.2
se text „Cb = S2 x K1 x K4“ nahrazuje textem
„Cb = S2 x K1 x K4 x K16“.

6. V příloze v položce 1 části A.2. se na konci
bodu A 2.2 doplňují slova
„K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 1 GHz
K16 = 0,7 pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz
K16 = 0,2 pro 2,2 GHz <= f < 24 GHz
K16 = 0,02 pro f >= 24 GHz.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. února 2020,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb.
a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13
a § 34b odst. 2 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky
č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb., vyhlášky
č. 333/2013 Sb., vyhlášky č. 388/2013 Sb., vyhlášky
č. 116/2014 Sb., vyhlášky č. 337/2014 Sb. a vyhlášky
č. 408/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým oso-
bám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám
s těžkou nebo hlubokou mentální retardací“ nahra-
zují slovy „se zdravotním postižením charakteru
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“.

2. V příloze č. 1 části III. bodě 4 písmeno a)
zní:

„a) pomůcka pro poslech zařízení způsobilého k re-
produkci rozhlasového nebo televizního vysí-
lání nebo pomůcka pro poslech zařízení k repro-
dukci zvukových nebo zvukově obrazových zá-
znamů,“.

3. V příloze č. 1 části III. bodě 4 písm. c) se za
slovo „a“ vkládají slova „pokud je třeba, i“.

4. V příloze č. 1 v části III. bodě 5 se slova
„zařízení pro vizuální komunikaci umožňující
on-line tlumočení do znakového jazyka; jedná se
o zařízení s podporou 3G a LTE (4G) internetu,
předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx a displejem
minimálně 6"“ nahrazují slovy „zařízení umožňující
vizuální komunikaci; jedná se o zařízení s podporou
minimálně 4G LTE internetu, předním fotoaparátem

minimálně 2 Mpx, displejem minimálně 5,5", a optic-
kou stabilizací obrazu“.

5. V příloze č. 1 se za část III. vkládá nová část
IV., která zní:

„IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdra-
votním postižením interní povahy způsobu-
jící těžké omezení pohyblivosti

Osobám se zdravotním postižením, které je
uvedeno v části I. bodě 4 přílohy k zákonu, jsou
určeny tyto zvláštní pomůcky:

a) nájezdové ližiny,

b) přenosná rampa,

c) schodolez,

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

f) roštová rampa, včetně instalace,

g) schodišťová sedačka, včetně instalace,

h) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se
o úpravy vyžadující montáž, například ruční
ovládání, usnadňování nastupování, nakládání
vozíku,

i) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,

j) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny
a WC, a to včetně stavebních prací spojených
s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení kou-
pelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi
nezbytně související materiál na úpravu, nikoli
však o obklady, podlahové krytiny, sanitu
apod.“.

Dosavadní část IV. se označuje jako část V.

6. V příloze č. 1 části V. se číslo „4“ nahrazuje
číslem „5“.

7. V příloze č. 4 bodě 1 písm. j) se slova „včetně
vysoce funkčního typu autismu“ nahrazují slovy
„ ; u mírného stupně autistické poruchy se zachova-
nou přiměřenou komunikací a chováním v obvyk-
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lých situacích, s obtížným navazováním sociálních
kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních
odpovědí na sociální stimulaci okolí“.

8. V příloze č. 4 bodě 2 písm. m) se slova
„včetně středně funkčního typu autismu“ nahrazují
slovy „ ; u středně těžkého stupně autistické poruchy
s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální ko-
munikaci, značně abnormálním nebo rušivým cho-
váním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnor-
mální reakcí na sociální stimulaci okolí“.

9. V příloze č. 4 bodě 3 písm. m) se slova

„včetně nízkofunkčního typu autismu“ nahrazují
slovy „ ; u těžkého stupně autistické poruchy s těž-
kou poruchou verbální a nonverbální komunikace,
těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s mini-
mální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na so-
ciální stimulaci okolí“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2020.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

V částce 23/2020 Sb. na straně 714 má v záhlaví i nad slovem „VYHLÁŠKA“ místo čísla „54“ správně
být číslo „53“.

Na straně 715 nad slovy „NÁLEZ Ústavního soudu“ a na stranách 715 až 730 v záhlaví má místo
čísla „55“ správně být číslo „54“.
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nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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