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372

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2010,

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., k provedení § 2c odst. 2
písm. a) zákona, 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.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách po-
skytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblas-
tech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění na-
řízení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009
Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády
č. 111/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1, § 6 odst. 5, § 9 odst. 6 a § 12 odst. 6
se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se doplňuje věta

„Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listo-
padu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k na-
řízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost,
modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní sy-
stém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce
stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rám-
ci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném
znění.“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) čárka na-
hrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

4. V § 5 odst. 2 písm. a) se bod 6 zrušuje.

5. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3
až 6.

6. V § 6 odst. 4 se slova „odstavci 4“ nahrazují
slovy „odstavci 3“.

7. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova
„§ 6 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 3“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech podaných podle nařízení
vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení vlády, která nebyla pravo-
mocně skončena před nabytím účinnosti tohoto naří-
zení vlády, se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.

2. Ustanovení § 12 odst. 1 nařízení vlády č. 75/
/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se nepoužije u právnické nebo fyzické
osoby,

a) dojde-li u ní v kalendářním roce 2011 k porušení
písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b)
bodu 1 nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení,
v důsledku vyřazení obcí, jejich katastrálních

území, popřípadě katastrálních území částí obcí
z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení, a

b) hospodaří-li na půdních blocích, popřípadě jejich
dílech zařazených do méně příznivé oblasti podle
nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to nejméně
na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost,
evidované v evidenci půdy na tuto právnickou
nebo fyzickou osobu.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů

a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

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 Státním zemědělském inter-
venčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení pod-
mínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke
zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení
vlády č. 285/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 a v poznámce pod čarou č. 1 se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se věta „Nařízení
Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatře-
ních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci vče-
lařských produktů a jejich uvádění na trh.“ nahrazuje
větou „Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. říj-
na 2007, kterým se stanoví společná organizace země-
dělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé země-
dělské produkty („jednotné nařízení o společné orga-
nizaci trhů“), v platném znění.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „vzdělávacích“
nahrazuje slovem „praktických“.

4. V § 4 odst. 1 písm. d) a v § 4 odst. 4 písm. d) se
za slovo „pořízení“ vkládá slovo „nových“.

5. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) pořízení nových nástavkových úlů typu Langs-
troth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry
390 x 240 mm pro chovatele včel evidovaného po-
dle plemenářského zákona3) nejdříve v kalendář-
ním roce předcházejícím kalendářnímu roku podá-
ní žádosti.“.

6. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo „vzdělávacích“
nahrazuje slovem „praktických“.

7. V § 4 odst. 2 písm. d) se za slova „počet a druh“
vkládá slovo „nových“.

8. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) počet a typ nových nástavkových úlů, na jejichž
pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle od-
stavce 1 písm. f), a závazek, že toto zařízení bude
držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.“.

9. V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „vzdělávacích“
nahrazuje slovem „praktických“ a slovo „vzdělávací“ se
zrušuje.

10. V § 4 odst. 4 písm. a) bod 1 zní:

„1. vedli nejméně 2 přednášející, kteří mají středo-
školské vzdělání v oboru včelařství, popřípadě
mají vysokoškolské vzdělání, schválení žada-
telem nebo uvedení v seznamu předloženém
žadateli do 31. ledna kalendářního roku,
v němž má být kurz uskutečněn, občanským
sdružením soustavně působícím v oblasti
chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních
let bezprostředně předcházejících tomuto ka-
lendářnímu roku,“.

11. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „4 ho-
diny“ nahrazují slovy „6 hodin“.

12. V § 4 odst. 4 písm. c) bod 1 zní:

„1. vedl přednášející, který má středoškolské
vzdělání v oboru včelařství, popřípadě má vy-
sokoškolské vzdělání, schválený žadatelem
nebo uvedený v seznamu předloženém žada-
teli do 31. ledna kalendářního roku, v němž
má být kurz uskutečněn, občanským sdruže-
ním soustavně působícím v oblasti chovu včel
nejméně po dobu 3 kalendářních let bezpro-
středně předcházejících tomuto kalendářnímu
roku,“.

Sbírka zákonů č. 373 / 2010Strana 5072 Částka 136



13. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) pořízení nových nástavkových úlů podle od-
stavce 1 písm. f), prokáže-li žadatel nejpozději do
31. srpna příslušného kalendářního roku nákup
tohoto zařízení a doloží identifikační údaje chova-
tele včel evidovaného podle plemenářského zá-
kona3) nejdříve v kalendářním roce předcházejícím
kalendářnímu roku podání žádosti, který toto za-
řízení nakoupil (jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození a adresa místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní
firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a který se
zaváže držet a provozovat zařízení podle od-
stavce 1 písm. f) nejméně po dobu 5 let.“.

14. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace ko-
čování včelstev lze poskytnout na pořízení nového,
popřípadě nových zařízení pro kočování včelstev
s celkovou pořizovací hodnotou, která činí nejméně
20 000 Kč, a na něž dosud nebyla čerpána dotace.“.

15. V § 6 odst. 2 se slova „nebo hodlá provádět“
zrušují.

16. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového za-
řízení pro kočování včelstev podle odstavce 1, prokáže-
-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalen-
dářního roku pořízení zařízení pro kočování včelstev
podle odstavce 1 u chovatele včel podle odstavce 2
písm. a), který se zaváže držet a provozovat zařízení
podle odstavce 1 nejméně po dobu 5 let.“.

17. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

18. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „Státní“ nahra-
zuje slovy „příslušná krajská“.

19. § 9 včetně nadpisu zní:

„§ 9

Stanovení dotace

Výši dotace účelově určené na opatření podle § 4
až 8 zveřejní Fond nejpozději do 31. ledna běžného
kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový
přístup.“.

20. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10

Výše dotace na jednotlivá opatření

(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše
a) 6 000 Kč na jednotlivý praktický kurz pro chova-

tele včel podle § 4 odst. 1 písm. a),

b) 6 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1
písm. b), jde-li o seminář trvající 1 kalendářní den,

c) 12 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1
písm. b), jde-li o seminář trvající nejméně 2 kalen-
dářní dny,

d) 3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4
odst. 1 písm. c),

e) 50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení
podle § 4 odst. 1 písm. d), nejvýše však 100 000 Kč,

f) 10 000 Kč za kalendářní rok na pořádání předná-
šek podle § 4 odst. 1 písm. e),

g) 1 000 Kč na 1 nový nástavkový úl, nejvýše však
na nákup 4 nástavkových úlů podle § 4 odst. 4
písm. f).

(2) Výše dotace na opatření podle § 5 činí

a) 70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné
nebo preventivní prostředky proti varroáze, nej-
výše do množství uvedeného pro jednotlivé lé-
čebné nebo preventivní prostředky uvedené v čás-
ti B přílohy č. 2,

b) 10 Kč ročně za jedno včelstvo na úhradu nákladů
podle § 5 odst. 1 písm. b).

(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí nejvýše
50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle
§ 6 odst. 1, nejvýše však 150 000 Kč.

(4) Výše dotace na opatření podle § 7 činí

a) 800 Kč na jeden rozbor medu9) podle § 7 odst. 1
písm. a),

b) 400 Kč na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1
písm. b).

(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí

a) 200 Kč na jednu prodanou včelí matku z uznaného
šlechtitelského programu11),

b) nejvýše 1 000 Kč na jeden nový nástavkový úl,
nejvýše však na nákup 2 nástavkových úlů podle
§ 8 odst. 1 písm. b).

(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků po-
dle odstavců 1 až 5 překročí finanční částku vyhlášenou
podle § 9 a upravenou podle § 14a, Fond přednostně
vyplatí dotaci podle odstavce 2 a zbylé finanční pro-
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středky na výplatu dotací podle odstavců 1, 3 až 5 po-
měrně sníží.“.

21. § 11 až 13 se včetně nadpisů zrušují.

22. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

„§ 14a

Pokud se pro kalendářní roky 2011 až 2013 oproti
předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše
příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle to-
hoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto na-
řízení na uvedené kalendářní roky o takovou procentní
část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů roz-
počtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu
roku.“.

23. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „vzdělávacích
kurzů“ nahrazují slovy „praktických kurzů, seminářů
a přednášek“.

24. V příloze č. 1 v nadpisu části A se slovo „vzdě-
lávacích“ nahrazuje slovem „praktických“.

25. V příloze č. 1 v nadpisu části B se slovo „vzdě-
lávacích kursů“ nahrazuje slovem „seminářů“.

26. V příloze č. 1 části C body 1 a 2 znějí:
„1. Včelařství v České republice a v Evropské unii.

2. Problematika středních a velkých včelařských pod-
niků.“.

27. V příloze č. 2 části A bodě 6 se slovo „prostor“
nahrazuje slovem „zařízení“.

28. V příloze č. 2 části A bodě 9 se slovo „prostor“
nahrazuje slovy „technologické vybavení prostoru“.

29. V příloze č. 2 části A se doplňují body 12
až 14, které znějí:
„12. Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na

vosk, lis na mezistěny).

13. Zařízení pro získávání pylu.

14. Pomůcky sloužící k diagnostice varroázy (var-
roadna, monitorovací podložky).“.

30. V příloze č. 2 část B zní:

„Část B: Seznam prostředků na prevenci nebo
léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci
v rámci opatření boj proti varroáze

1. VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému
ošetření včel a fumigační pásky).

2. MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumi-
gací).

3. M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu
roztoku k léčebnému ošetření včel).

4. GABON PA 1,5 mg (proužky do úlu).

5. GABON PF 90 mg (proužky do úlu).

6. FORMIDOL 40 ml (desky do úlu).

7. Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl
orgán státní správy příslušný ve věcech veteri-
nární péče.“.

31. V příloze č. 2 část D zní:

„Část D: Druhy nových kočovných zařízení

1. Nakládací zařízení (mechanická, hydraulická
a elektrická zařízení ke zvedání).

2. Přívěsy (specializované přívěsné vozy k přesunu
včelstev).

3. Palety (podstavce k umístění úlů).“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o poskytnutí dotace zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne ne-
skončené se dokončí a práva a povinnosti s ním sou-
visející se posuzují podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zá-
kon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů pro rok 2011 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů pro rok 2011 zvýšená o 10 % podle

§ 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 477/2009 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů na rok 2010, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. John v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 374/2010 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 374/2010 Sb.
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375

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001
Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/
/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/
/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., k provedení
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zá-
kona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/
/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/
/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., a k provedení zá-
kona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona

č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/
/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zá-
kona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/
/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za vý-
kon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení
vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb.,
nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/
/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb. a nařízení vlády
č. 20/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se za slova „po dni, kdy“ vkládají
slova „jim zanikl mandát, anebo“.

2. V § 3 odst. 3 se slovo „desetikoruny“ nahrazuje
slovem „koruny“.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. John v. r.
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376

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohoto-
vost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění na-
řízení vlády č. 131/2009 Sb. a nařízení vlády č. 200/
/2009 Sb., znějí:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2010,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

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

§ 1

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 3,70 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši

a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1
zákoníku práce ve výši

a) 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty po-
dle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b) 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c) 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d) 30,80 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely po-
skytování cestovních náhrad mění sazba základní ná-
hrady za používání silničních motorových vozidel
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot,
se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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378

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2010

o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 11 písm. e) zákona 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 zákona č. 331/2010 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje druhový seznam pěstova-
ných rostlin, který je uveden v příloze.
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1) Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (68/193/EHS).
Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva
obilovin na trh.
Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva
pícnin na trh.
Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy,
osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných
rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy,
osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných
rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů
zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/
/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některé
směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin
na trh.
Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/
/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin
a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.
Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných
rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního
množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS.
Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh.
Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.
Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II směrnice 92/34/EHS o uvádění na trh
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na
trh.
Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby
a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí
druhu Galega orientalis Lam.
Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných
rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES
a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/
/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků.



§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 378/2010 Sb.
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379

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 7. prosince 2010

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 9. dubna 2011 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

Hůrky Rokycany Plzeňský

Milínov Plzeň-jih Plzeňský

Ministr:

Mgr. John v. r.
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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.
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