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ZÁKON

ze dne 5. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014
a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky

na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České
republiky:

Čl. I

Zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu Čes-
ké republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/
/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na
rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení
se číslo „1 099 307 508 965“ nahrazuje čís-
lem „1 098 237 008 965“ a číslo „1 211 307 508 965“
se nahrazuje číslem „1 210 237 008 965“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1 099 307 508 965“
nahrazuje číslem „1 098 237 008 965“ a čís-
lo „1 211 307 508 965“ se nahrazuje číslem
„1 210 237 008 965“.

3. V příloze č. 2 se číslo „10 727 800 516“ nahra-
zuje číslem „10 427 800 516“, číslo „10 970 532 500“
se nahrazuje číslem „9 500 032 500“, číslo
„860 758 768“ se nahrazuje číslem „1 560 758 768“,
číslo „153 888 649 750“ se nahrazuje číslem
„152 818 149 750“ a číslo „1 099 307 508 965“ se
nahrazuje číslem „1 098 237 008 965“.

4. V příloze č. 3 se číslo „12 958 888 288“ nahra-
zuje číslem „12 808 888 288“, číslo „65 797 528 900“
se nahrazuje číslem „64 877 028 900“ a čís-
lo „1 211 307 508 965“ se nahrazuje číslem
„1 210 237 008 965“.

5. V příloze č. 4 kapitole 315 Ministerstvo život-
ního prostředí se číslo „10 728 700 516“ nahrazuje
číslem „10 428 700 516“, číslo „12 958 888 288“ se na-
hrazuje číslem „12 808 888 288“, číslo „10 727 800 516“
se nahrazuje číslem „10 427 800 516“, číslo
„1 970 378 000“ se nahrazuje číslem „1 670 378 000“,
číslo „3 460 000 000“ se nahrazuje číslem
„3 310 000 000“ a číslo „10 268 232 000“ se nahra-
zuje číslem „10 118 232 000“.

6. V příloze č. 4 kapitole 328 Český telekomuni-
kační úřad se číslo „10 988 347 500“ nahrazuje čís-
lem „9 517 847 500“, číslo „10 970 532 500“ se nahra-
zuje číslem „9 500 032 500“ a číslo „10 946 367 000“
se nahrazuje číslem „9 475 867 000“.

7. V příloze č. 4 kapitole 335 Ministerstvo zdra-
votnictví se číslo „869 958 768“ nahrazuje čís-
lem „1 569 958 768“, číslo „860 758 768“ se nahra-
zuje číslem „1 560 758 768“ a číslo „421 800 000“ se
nahrazuje číslem „1 121 800 000“.

8. V příloze č. 4 kapitole 396 Státní
dluh se číslo „65 797 528 900“ nahrazuje čís-
lem „64 877 028 900“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. listopadu 2014

o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí
postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

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.:

ČÁST PRVNÍ

POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ

POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky použití fi-
nančních prostředků ze Státního fondu rozvoje by-
dlení (dále jen „Fond“) formou úvěrů poskytova-
ných právnickým a fyzickým osobám na obnovu
obydlí postiženého živelní pohromou.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) živelní pohromou

1. situace vzniklá v důsledku působení přírod-
ních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav po-
dle krizového zákona1), nebo 3. stupeň po-
vodňové aktivity podle vodního zákona2),
nebo

2. situace vzniklá v souvislosti s výskytem ale-

spoň jednoho z extrémních meteorologic-
kých jevů podle kritérií pro vydávání vý-
stražných informací v Systému integrované
výstražné služby, a to extrémně silný vítr,
extrémně silná bouřka s přívalovými sráž-
kami nebo extrémní srážky,

b) obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň
jeden byt3),

c) protipovodňovými opatřeními stavební a tech-
nická opatření povodňové ochrany obydlí,

d) obnovou

1. oprava obydlí nebo jeho částí, poškozených
v souvislosti s živelní pohromou, za účelem
uvedení obydlí do provozuschopného stavu,
popřípadě s tím související realizace protipo-
vodňových opatření,

2. výstavba obydlí fyzickou osobou jako ná-
hrada za obydlí odstraněné v souvislosti s ži-
velní pohromou,

3. pořízení obydlí koupí nebo dražbou fyzic-
kou osobou jako náhrada za obydlí odstra-
něné v souvislosti s živelní pohromou.

§ 3

Podmínky pro poskytnutí úvěru

(1) Úvěr na opravu podle § 2 písm. d) bodu 1
lze poskytnout osobě, která je vlastníkem nebo
spoluvlastníkem obydlí, a dále i společenství vlast-
níků jednotek, pokud v domě vzniklo. Úvěr na vý-
stavbu či pořízení podle § 2 písm. d) bodů 2 a 3 lze
poskytnout pouze fyzické osobě.

(2) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto
podmínky:
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1) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších před-
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a) žádost o úvěr je Fondu doručena do 2 let od
data, kdy k poškození obydlí živelní pohromou
došlo,

b) úvěr je po dobu splácení zajištěn zástavním prá-
vem či jiným způsobem.

(3) Pro poskytnutí úvěru na opravu podle § 2
písm. d) bodu 1 dále platí, že

a) obydlí je poškozeno živelní pohromou,

b) úvěr je poskytnut na opravu poškození způso-
beného živelní pohromou, popřípadě i na reali-
zaci protipovodňových opatření,

c) v poškozeném obydlí měla fyzická osoba v době
živelní pohromy bydliště,

d) oprava musí být ukončena do 3 let od uzavření
smlouvy o úvěru.

(4) Pro poskytnutí úvěru na výstavbu podle § 2
písm. d) bodu 2 dále platí, že

a) na obydlí bylo v souvislosti s živelní pohromou
vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění
stavby, nebo bylo v rámci záchranných prací
odstraněno, případně je provedena změna uží-
vání bytu z důvodu nevhodnosti k bydlení,

b) v odstraněném obydlí měl v době živelní po-
hromy bydliště vlastník nebo jeho manžel, re-
gistrovaný partner nebo osoba, která je pří-
buzná v přímé linii s vlastníkem obydlí,

c) výstavba probíhá mimo záplavové území,

d) výstavba bude dokončena tak, aby kolaudace4)
proběhla nejpozději do 3 let od uzavření
smlouvy o úvěru, pokud není lhůta v průběhu
splácení úvěru prodloužena,

e) po dobu výstavby je sjednáno stavebně-mon-
tážní pojištění obydlí pro případ živelní po-
hromy se zástavou pojistného plnění ve pro-
spěch Fondu.

(5) Pro poskytnutí úvěru na pořízení podle § 2
písm. d) bodu 3 dále platí, že

a) na obydlí bylo v souvislosti s živelní pohromou
vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění
stavby, nebo bylo v rámci záchranných prací
odstraněno, případně je provedena změna uží-
vání bytu z důvodu nevhodnosti k bydlení,

b) v odstraněném obydlí měl v době živelní po-

hromy bydliště vlastník nebo jeho manžel, re-
gistrovaný partner nebo osoba, která je příbuz-
ná v přímé linii s vlastníkem obydlí,

c) pořízené obydlí je mimo záplavové území.

§ 4

Žadatel o úvěr

Žadatelem o úvěr (dále jen „žadatel“) může být
osoba postižená živelní pohromou, a to

a) obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je
vlastníkem obydlí,

b) fyzická osoba, která je vlastníkem obydlí, po-
případě její manžel, registrovaný partner nebo
osoba, která je příbuzná v přímé linii s vlastní-
kem obydlí, a měla v obydlí v době živelní po-
hromy bydliště.

§ 5

Žádost o úvěr

(1) Žádost o úvěr obsahuje

a) jméno, adresu místa trvalého pobytu a datum
narození, je-li žadatelem fyzická osoba,

b) jméno, obchodní firmu, identifikační číslo oso-
by a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě
sídlo, liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li
žadatelem podnikající fyzická osoba,

c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo
osoby a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba,

d) datum, popřípadě dobu, kdy k poškození ži-
velní pohromou došlo.

(2) K žádosti o úvěr na opravu podle § 2
písm. d) bodu 1 žadatel přiloží

a) doklad o vlastnictví obydlí poškozeného živelní
pohromou,

b) čestné prohlášení o tom, že v obydlí měla v době
živelní pohromy fyzická osoba bydliště,

c) fotodokumentaci obydlí poškozeného živelní
pohromou,

d) projektovou dokumentaci navrhované opravy
obydlí, je-li podle právních předpisů vyžado-
vána,

e) položkový rozpočet oprav,
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f) specifikace druhu a položkový rozpočet, jedná-
-li se o realizaci protipovodňových opatření.

(3) K žádosti o úvěr na výstavbu podle § 2
písm. d) bodu 2 žadatel přiloží

a) doklad o vlastnictví obydlí poškozeného živelní
pohromou,

b) čestné prohlášení o tom, že v obydlí měl v době
živelní pohromy bydliště vlastník nebo jeho
manžel, registrovaný partner nebo osoba, která
je příbuzná v přímé linii,

c) doklad o tom, že obydlí zaniklo v důsledku ži-
velní pohromy,

d) projektovou dokumentaci navrhované výstavby
obydlí zpracovanou fyzickou osobou oprávně-
nou podle jiného právního předpisu5),

e) položkový rozpočet výstavby.

(4) Po předběžném vyhodnocení žádosti žada-
tel o úvěr na výstavbu podle § 2 písm. d) bodu 2 na
výzvu Fondu doloží

a) pravomocné stavební povolení nebo veřejno-
právní smlouvu o provedení stavby, oznámený
certifikát autorizovaného inspektora přísluš-
nému stavebnímu úřadu, ohlášení stavby s vy-
značením převzetí příslušným stavebním úřa-
dem, souhlas s provedením ohlášené stavby,

b) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se
zhotovitelem stavby, pokud výstavbu nepro-
vádí sám žadatel,

c) vyjádření příslušného vodoprávního úřadu
o tom, že pozemek, na kterém se má výstavba
obydlí realizovat, se nenachází v záplavovém
území.

(5) K žádosti o úvěr na pořízení obydlí podle
§ 2 písm. d) bodu 3 žadatel přiloží

a) doklad o tom, že obydlí zaniklo v souvislosti
s živelní pohromou,

b) čestné prohlášení o tom, že v obydlí měl v době
živelní pohromy bydliště vlastník nebo jeho
manžel, registrovaný partner nebo osoba, která
je příbuzná v přímé linii,

c) smlouvu o smlouvě budoucí kupní, pokud jde
o pořízení koupí,

d) protokol o provedené dražbě a potvrzení o na-
bytí vlastnictví, pokud jde o pořízení dražbou,

e) vyjádření příslušného vodoprávního úřadu
o tom, že pořízené obydlí se nenachází v zápla-
vovém území.

(6) K žádosti o úvěr podle odstavců 2 až 4 ža-
datel dále přiloží

a) prohlášení, že ke dni podání žádosti o úvěr
nemá nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo
ke zdravotní pojišťovně, s výjimkou nedo-
platku, u něhož bylo povoleno posečkání jeho
úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

b) prohlášení, 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 němu veden výkon rozhod-
nutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno
trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem
činnosti žadatele nebo pro hospodářský trestný
čin nebo trestný čin proti majetku.

(7) 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 nedo-
plní, smlouvu o úvěru nelze uzavřít.

(8) Fond si může podle potřeby vyžádat další
doklady, které slouží k posouzení účelu úvěru
a schopnosti žadatele úvěr splácet a prokazují splnění
podmínek pro poskytnutí úvěru.

§ 6

Výše úrokové sazby a výše úvěru

(1) Jde-li o úvěr na opravu podle § 2 písm. d)
bodu 1, platí, že

a) úvěr se poskytuje maximálně do výše 90 % sku-
tečných nákladů na opravu, v rámci oprav lze
poskytnout úvěr na realizaci protipovodňových
opatření maximálně do výše 70 % skutečných
nákladů,

b) úroková sazba je fixní po dobu splácení úvěru,
je stanovena minimálně ve výši základní refe-
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renční sazby Evropské unie, minimálně však ve
výši 1 % p. a.,

c) minimální výše úvěru je 30 000 Kč,

d) maximální výše úvěru je 300 000 Kč na každý
byt nebo společné prostory domu,

e) na realizaci protipovodňových opatření lze čer-
pat úvěr až do 200 000 Kč na byt; pokud se
jedná o realizaci protipovodňových opatření
na společné prostory domu, lze čerpat úvěr až
do výše 500 000 Kč.

(2) Jde-li o úvěr na výstavbu podle § 2 písm. d)
bodu 2, platí, že

a) výše úvěru na výstavbu je maximálně 2 500 000
Kč na obydlí, maximálně 80 % skutečných ná-
kladů na výstavbu, včetně pořizovací ceny po-
zemku,

b) úroková sazba je variabilní, fixní po dobu 5 let,
stanovena minimálně ve výši základní referenční
sazby Evropské unie, minimálně však ve výši
2 % p. a.

(3) Jde-li o úvěr na pořízení podle § 2 písm. d)
bodu 3, platí, že

a) výše úvěru na pořízení je maximálně 1 500 000
Kč na obydlí, maximálně 80 % pro nižší z cen
prodejní nebo ceny odhadní,

b) úroková sazba je variabilní, fixní po dobu 5 let,
stanovena minimálně ve výši základní referenční
sazby Evropské unie, minimálně však ve výši
2 % p. a.

§ 7

Podmínky čerpání úvěru

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto
nařízením a má-li Fond na poskytnutí úvěru finanční
prostředky, předloží žadateli návrh smlouvy
o úvěru.

(2) Úvěr na opravu podle § 2 písm. d) bodu 1
lze poskytnout jednorázově. Nejpozději do 3 let od
uzavření smlouvy o úvěru žadatel předloží doklady
prokazující účelné vynaložení úvěru. Nevyčerpaný
zůstatek na výzvu bezodkladně vrátí Fondu.

(3) Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku
od uzavření smlouvy o úvěru, s tím, že čerpání úvěru
podle § 2 písm. d) bodů 1 a 2 je možné do 3 let od
uzavření smlouvy o úvěru.

(4) Čerpání úvěru podle § 2 písm. d) bodu 3 je
možné do 1 roku od uzavření smlouvy o úvěru.

§ 8

Splácení úvěru

(1) Úvěr se splácí měsíčně splátkami jistiny
a úroku a může být kdykoliv splacen předčasně.

(2) Po dobu splácení úvěru nelze podle tohoto
nařízení poskytnout další úvěr na shodné obydlí.

(3) Po dobu splácení úvěru musí provozu-
schopné obydlí, na které byl úvěr poskytnut, sloužit
k bydlení.

(4) Jde-li o úvěr na opravu podle § 2 písm. d)
bodu 1, Fond umožní odložení splácení jistiny až
o dobu 6 měsíců, s tím, že maximální délka splatnosti
se nemění. Přerušení splácení jistiny Fond umožní
z vážných důvodů na žádost příjemce úvěru sou-
hrnně až na dobu 2 let, s tím, že maximální délka
splatnosti se nemění. Maximální délka splatnosti
úvěru je 10 let od uzavření smlouvy o úvěru.

(5) Jde-li o úvěr na výstavbu či pořízení podle
§ 2 písm. d) bodů 2 a 3, Fond umožní odložení splá-
cení jistiny až do doby 6 měsíců ode dne kolaudace
stavby4) nebo 6 měsíců po provedení zápisu do ka-
tastru nemovitostí v případě pořízení obydlí. Přeru-
šení splácení jistiny Fond umožní z vážných důvodů
na žádost příjemce úvěru souhrnně až na dobu 2 let,
s tím, že maximální délka splatnosti se nemění. Ma-
ximální délka splatnosti úvěru je 20 let od uzavření
smlouvy o úvěru.

(6) Na dobu splácení úvěru je sjednáno pojiště-
ní obydlí pro případ živelní pohromy se zástavou
pojistného plnění ve prospěch Fondu, ledaže je ujed-
náno jinak.

(7) Fond může požadovat okamžité splacení
úvěru,

a) pokud se zjistí, že příjemce úvěru poskytl ne-
správné údaje, na základě kterých byla uzavřena
smlouva o úvěru, nebo porušil podmínky uve-
dené v odstavci 6 nebo v § 7 odst. 2 až 4, nebo

b) 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.
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ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na opravy

a modernizace bytů

§ 9

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy
a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb., nařízení vlády č. 59/2004 Sb., nařízení
vlády č. 145/2006 Sb., nařízení vlády č. 98/2007 Sb.
a nařízení vlády č. 322/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „a dotací“ zrušují.

2. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

4. § 4a až 4d se včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 1a až 1g zrušují.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti
z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 396/2001
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

(2) V případě žádosti o úvěr podle nařízení
vlády č. 396/2001 Sb. podané přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy
o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené
nařízením vlády č. 396/2001 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách použití
finančních prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů

spojených s modernizací bytu některými osobami
mladšími 36 let

§ 11

Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách
použití finančních prostředků Státního fondu roz-
voje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů

spojených s modernizací bytu některými osobami
mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 146/
/2006 Sb., nařízení vlády č. 98/2007 Sb. a nařízení
vlády č. 323/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „a osobám, jejichž byt byl
poškozen povodněmi na území, pro které byl vyhlá-
šen stav nebezpečí nebo nouzový stav“ zrušují.

2. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ a písmeno c) se
zrušuje.

3. V § 5 odst. 1 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene g) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 28/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti
z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 28/2006 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení.

(2) V případě žádosti o úvěr podle nařízení
vlády č. 28/2006 Sb. podané přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy
o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené
nařízením vlády č. 28/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části ná-
kladů spojených s výstavbou bytu fyzickými oso-
bami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí
nařízením vlády č. 396/2002 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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(2) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády
č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby po-
stižené povodněmi v roce 2002, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož
i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením
vlády č. 104/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s vý-
stavbou bytu fyzickými osobami postiženými
povodněmi v roce 2002.

2. Nařízení vlády č. 446/2002 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s vý-
stavbou bytu fyzickými osobami postiženými
povodněmi v roce 2002.

3. Nařízení vlády č. 324/2009 Sb., kterým se mění

nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s vý-
stavbou bytu fyzickými osobami postiženými
povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády
č. 446/2002 Sb.

4. Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení formou
dotace ke krytí části nákladů spojených s výstav-
bou bytů pro fyzické osoby postižené povod-
němi v roce 2002.

5. Nařízení vlády č. 271/2003 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení formou
dotace ke krytí části nákladů spojených s výstav-
bou bytů pro fyzické osoby postižené povod-
němi v roce 2002.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Šlechtová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2014

o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
ve vztahu k některým druhům potravin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/
/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie1) příjemci
potravin v místě určení rozsah informací o původu2)
potravin rostlinného původu a doplňků stravy.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na

a) čerstvé ovoce druhu

1. broskve včetně nektarinek,

2. hrušky,

3. jablka,

4. slívy a švestky,

5. pomeranče,

6. banány,

7. stolní hrozny révy vinné,

b) čerstvou zeleninu druhu

1. cibule a česnek,

2. mrkev a celer bulvový,

3. rajčata, papriky a okurka salátová,

4. zelí hlávkové, květák a brokolice,

c) brambory konzumní rané a brambory kon-
zumní pozdní,

d) výrobky z révy vinné podle nařízení o společné
organizaci trhů se zemědělskými produkty3)
včetně vinného rmutu4), v obalech o objemu
nad 2 litry, neurčených pro konečného spotře-
bitele, a nebalené víno,

e) vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny5),

f) mák setý6),

g) doplňky stravy7).

(3) Tato vyhláška se vztahuje pouze na případy,
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, v platném znění.

2) § 3d odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.

3) Příloha VII část II odst. 1 až 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

4) § 3 písm. h) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 256/2011 Sb.

5) Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
6) § 12 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h)

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 399/2013 Sb.

7) § 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.



kdy místem určení je místo prvního příjmu včetně
jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace na
území České republiky s potravinou uvedenou v od-
stavci 2.

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky
uvedené v odstavci 2 písm. d), které jsou přepravo-
vány na území České republiky v režimu podmíně-
ného osvobození od daně podle rozhodnutí Evrop-
ského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne
16. června 2003 o zavedení elektronického systému
pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spo-
třební dani.

§ 2

Rozsah informační povinnosti, termín a způsob
předávání informací

Příjemce potravin v místě určení, jde-li o potra-
vinu uvedenou v § 1 odst. 2 a místo určení podle § 1
odst. 3, oznámí doručením způsobem umožňujícím

dálkový přenos dat příslušnému krajskému inspek-
torátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce
nejpozději 24 hodin před příchodem potravin na
místo určení

a) druh potraviny přicházející na místo určení,

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

c) členský stát, název a adresu provozovatele po-
travinářského podniku dodávajícího potravinu
na místo určení,

d) adresu místa určení a příjemce potraviny a

e) předpokládané datum příchodu potraviny na
místo určení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2014

o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zá-
kona č. 229/2014 Sb.:

§ 1

Způsob zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů

Oddělené soustřeďování složek komunálních
odpadů může obec provádět prostřednictvím

a) sběrných dvorů,

b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě
biologicky rozložitelných komunálních od-
padů také prostřednictvím malých zařízení po-
dle § 33b zákona,

c) velkoobjemových kontejnerů,

d) sběrných nádob,

e) pytlového způsobu sběru, nebo

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

§ 2

Biologicky rozložitelné komunální odpady

(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené
soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu, a to minimálně v období
od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že
biologický odpad rostlinného původu je s ohledem
na následný způsob využití1) soustřeďován společně
s biologickým odpadem živočišného původu.

(3) Biologickým odpadem rostlinného původu
se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad,

který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biolo-
gickým odpadem živočišného původu nebo s vedlej-
šími produkty živočišného původu.

(4) Biologickým odpadem živočišného původu
se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad,
který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky
rozložitelným odpadem živočišného původu z ku-
chyní a stravoven.

(5) Obec při soustřeďování odpadu, především
odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit pod-
mínky na ochranu veřejného zdraví a životního pro-
středí, a to systémem shromažďování, typem nádob
a četností odvozu odpadu.

(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené sou-
střeďování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu je splněna také v případě, že obec má na
svém území zavedený systém komunitního kom-
postování, do kterého je umožněno odevzdávat
veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad
vznikající na území obce.

§ 3

Papír, plasty, sklo a kovy

(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro
oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla
a kovů.

(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také
v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího na-
kládání některé z těchto odpadů soustřeďovány spo-
lečně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti
sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto
odpady byly soustřeďovány samostatně.
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení
(ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.



§ 4

Nebezpečné komunální odpady

Povinnost zajištění místa pro oddělené soustře-
ďování nebezpečných odpadů obec splní určením
místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve sta-
novených termínech, minimálně však dvakrát ročně.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. prosince 2014

o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2015 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického
úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne
27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011,
č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011, č. 164/2012 Sb. ze dne 18. května 2012 a č. 114/2014 Sb.
ze dne 17. června 2014.

Předmětem aktualizace je změna třímístného alfabetického kódu pro Kosovskou republiku z XKO
na XXK.

Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) je k dispozici na internetových stránkách Čes-
kého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. prosince 2014

o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2015 aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA), zavedené sdělením Českého sta-
tistického úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008.

Sdělení navazuje na nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce
podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93.

Platné znění aktualizované Klasifikace produkce (CZ-CPA) je včetně vysvětlivek a převodníku k dis-
pozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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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. 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 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; 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. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; 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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