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341

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství,

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon o Státním ze-
mědělském intervenčním fondu), ve znění zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty

v oblasti vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení
bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády
č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odstavce 10 a 11 znějí:

„(10) Žadatel může k restrukturalizaci a pře-
měně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období
od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětov-
nou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená
na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109)
nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení
vinice provedeného po kontrole Fondem. Žadatel
může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle od-
stavce 2 písm. c) v období od 1. ledna 2016 použít
pouze povolení pro opětovnou výsadbu39) evido-
vaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení
vinice provedeného v období od 1. ledna 2016 v rám-
ci dané žádosti po kontrole Fondem.

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci
a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v ob-
dobí od 1. ledna 2016 povolení pro opětovnou vý-
sadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu
žádost před zahájením provádění opatření10). Žada-
tel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 mě-
síce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem
provedenou na dílech půdních bloků, na kterých
bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření
doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází
udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má
v době klučení více než 50 % keřů révy vinné
starších 15 let; v případě vinic nově pořízených
a registrovaných žadatelem v registru vinic v ob-
dobí 12 měsíců předcházejících podání žádosti
o podporu musí být více než 50 % keřů révy
vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v pří-
padě povolení pro opětovnou výsadbu uděle-
ných žadateli na základě převodu z práva na
opětovnou výsadbu evidovaného v registru vi-
nic v období 12 měsíců předcházejících podání
žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů
révy vinné starších 10 let v době klučení,“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „právo na
opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

4. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vy-
klučení vinice použito povolení pro opětovnou
výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půd-
ního bloku, který má být vyklučen na zákla-
dě udělení povolení pro opětovnou výsadbu
předem38),“.

5. V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 písmena a) znějí:
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„a) identifikační číslo povolení pro opětovnou vý-
sadbu evidovaného v registru vinic a uděleného
na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010
nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou
výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před
vyklučením vinice, a“.

6. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž
pochází udělené povolení pro opětovnou vý-
sadbu, má v době klučení více než 50 % keřů
révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově
pořízených a registrovaných žadatelem v regis-
tru vinic v období 12 měsíců předcházejících
podání žádosti o podporu musí být více než
50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku po-
dání žádosti; v případě povolení pro opětovnou
výsadbu udělených žadateli na základě převodu
z práva na opětovnou výsadbu evidovaného
v registru vinic v období 12 měsíců předcháze-
jících podání žádosti o podporu musí být více
než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době
klučení,“.

7. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „práva na“
nahrazují slovy „povolení pro“.

8. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vy-
klučení vinice použito povolení pro opětovnou
výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu
půdního bloku, který má být vyklučen na zá-
kladě udělení povolení pro opětovnou výsadbu
předem39),“.

9. V § 4a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v případě nové výsadby má restrukturalizovaná
vinice v době klučení více než 50 % keřů révy
vinné starších 10 let; v případě dosadby má re-
strukturalizovaná vinice k roku podání žádosti
více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let;
v případě vinic nově pořízených, a to registro-
vaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců
předcházejících podání žádosti o podporu, musí
být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let
k roku podání žádosti,“.

10. V § 4a odst. 4 písm. a) se slovo „části“ zru-
šuje.

11. V § 4a odst. 4 písmeno b) zní:

„b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo

odrůdovou skladbu dosazených keřů na vi-
nici,“.

12. V § 4a odst. 4 písm. d) se slova „vinice nebo
dosazené části vinice“ nahrazují slovy „po výsadbě
nebo dosadbě vinice“.

13. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova
„počet keřů révy vinné překročí nebo je roven
3 572 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných
keřů révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů“.

14. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „po-
čet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů“ nahrazují
slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překro-
čí 2 000 kusů“.

15. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „po-
čet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů“ nahrazují
slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překro-
čí 3 000 kusů“.

16. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova „po-
čet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů“ nahrazují
slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překro-
čí 4 000 kusů“.

17. V § 6 odst. 2 se slova „práva na opětovnou
výsadbu nebo“ a slova „práva na opětovnou výsadbu
předem18) nebo“ zrušují.

18. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2
odst. 11 a využil povolení pro opětovnou výsadbu39)
udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba
zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle
odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil
povolení pro opětovnou výsadbu předem18).“.

19. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom
dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vi-
nice.“.

20. V § 9 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část
dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení pod-
mínky podle § 2 odst. 3 nezahájit klučení vinice
dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo
před kontrolou provedenou Fondem.

(6) Podpora se neposkytne na díl půdního
bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2
odst. 3 nebo § 2 odst. 11 nezahájit provádění opa-
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tření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu
nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3
odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c), § 4 odst. 1
písm. a) nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z po-
volení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli
podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla
podmínka splněna.“.

21. V § 9 odst. 8 se slova „právo na opětovnou
výsadbu nebo“ zrušují.

22. V § 9 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Podpora se neposkytne na díl půdního
bloku, zjistí-li Fond, že žadatel k restrukturalizaci
a přeměně vinic použil zároveň s platnými povole-
ními pro opětovnou výsadbu i povolení pro novou
výsadbu.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

23. V § 9 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „10“.

24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „právo na
opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

25. V § 10 odst. 2 se slova „právech na“ nahra-
zují slovy „povoleních pro“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se do-
končí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o provádění některých
opatření společné organizace trhu

s ovocem a zeleninou

Čl. III

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění ně-
kterých opatření společné organizace trhu s ovocem
a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.,
nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/

/2015 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění
takto:

1. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 51 až 53 zní:

„§ 11b

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná
opatření v období 2016/2017

(1) Podpora51) na opatření provedená v období
od 1. července 2016 do 30. června 2017 pro stahování
ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce
a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na
vybrané produkty uvedené v přímo použitelném
předpisu Evropské unie52) a produkované na území
České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření
podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději
do 30. dubna 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle od-
stavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro pře-
počet plochy oznámené žadatelem Fondu v hekta-
rech na množství produktů v tunách a maximální
výše částky podpory uvedeny v příloze č. 4 k tomuto
nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel
Fondu nejpozději do 31. července 2017 na formuláři
vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny
a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o po-
skytnutí podpory překročí množství 3 000 tun53),
Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

51) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se sta-
noví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro
producenty některého ovoce a zeleniny.

52) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2016/921.

53) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2016/921.“.

2. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu
zní:
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„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
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ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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342

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016

o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb.,
zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zá-
kona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona
č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona
č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,
zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zá-
kona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb.:

§ 1

(1) Toto nařízení stanoví příspěvek ke zmírnění
sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací
nebo útlumem činnosti právnických osob zabývají-
cích se těžbou uhlí nebo uranu (dále jen „příspěvek“)
a podmínky a způsob jeho poskytování.

(2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního

rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
jen „ministerstvo“).

(3) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) určenou těžební společností právnická osoba
zabývající se těžbou uhlí nebo uranu, uvedená
v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) restrukturalizací částečné uzavření provozu
nebo ukončení části činnosti určené těžební
společnosti,

c) útlumem činnosti snižování těžby nebo její
ukončení.

§ 2

(1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci určené
těžební společnosti, u které dochází ke snižování
počtu zaměstnanců v důsledku restrukturalizace ne-
bo útlumu její činnosti, jehož pracovní poměr u této
určené těžební společnosti byl rozvázán výpovědí
z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku
práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce
z týchž důvodů a ke dni skončení pracovního po-
měru jeho pracovní poměr trval nepřetržitě nejmé-
ně 2 roky (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že
v kraji, v němž měla oprávněná osoba místo výkonu
práce u určené těžební společnosti, byl v kalendářním
pololetí předcházejícím dni skončení jejího pracov-
ního poměru průměrný podíl nezaměstnaných osob
podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí
vyšší nebo roven průměrnému podílu nezaměstna-
ných osob v České republice.

(3) Příspěvek se poskytuje měsíčně ve výši

a) 8 000 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené
těžební společnosti s převažujícím výkonem
práce v podzemí hlubinného dolu, nebo

b) 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené
těžební společnosti s převažujícím výkonem
práce mimo podzemí hlubinného dolu.
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§ 3

(1) Nestanoví-li toto nařízení jinak, příspěvek
se poskytuje po dobu

a) 3 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné
osoby k určené těžební společnosti trval méně
než 5 let, nebo

b) 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné
osoby k určené těžební společnosti trval alespoň
5 let; za každý další rok nepřetržitého trvání
pracovního poměru k určené těžební spo-
lečnosti se poskytování příspěvku prodlužuje
o 3 měsíce, nejvýše však o 30 měsíců.

(2) Příspěvek se poskytuje po dobu 60 měsíců,
jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměst-
nancem u určené těžební společnosti s převažujícím
výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a ke dni
skončení pracovního poměru u určené těžební spo-
lečnosti dosáhla věku alespoň 50 let a její pracovní
poměr u těžební společnosti trval nepřetržitě alespoň
25 let a odpracovala v zaměstnání v hlubinném hor-
nictví alespoň 3 300 směn s místem výkonu práce
v podzemí uhelného dolu, popřípadě, jde-li o za-
městnání v hlubinném hornictví v uranových do-
lech, 2 200 směn.

(3) Příspěvek se poskytuje po dobu 60 měsíců,
jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměst-
nancem u určené těžební společnosti s převažujícím
výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu a ke
dni skončení pracovního poměru u určené těžební
společnosti dosáhla věku alespoň 55 let a její pra-
covní poměr u určené těžební společnosti trval ne-
přetržitě alespoň 25 let.

(4) Do doby nepřetržitého trvání pracovního
poměru u určené těžební společnosti se oprávněné
osobě započítává též doba pracovního poměru u jiné
právnické osoby zabývající se

a) těžbou uhlí nebo uranu, pokud došlo k pře-
chodu práv a povinností z pracovněprávních
vztahů u této právnické osoby na určenou tě-
žební společnost, nebo

b) hornickou činností1), pokud bezprostředně po
skončení tohoto pracovního poměru vznikl

oprávněné osobě pracovní poměr k určené tě-
žební společnosti.

(5) Má-li oprávněná osoba nárok na poskyto-
vání zvláštního příspěvku horníkům podle zákona
upravujícího zvláštní příspěvek horníkům2), posky-
tuje se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem
stanoveným podle § 2 odst. 3 a zvláštním příspěv-
kem horníkům.

(6) Má-li oprávněná osoba nárok na náhradu za
ztrátu na výdělku podle zákoníku práce3), poskytuje
se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem stano-
veným podle § 2 odst. 3 a náhradou za ztrátu na
výdělku.

§ 4

(1) Nárok na příspěvek vzniká dnem následují-
cím po dni skončení pracovního poměru oprávněné
osoby u určené těžební společnosti.

(2) Nárok na příspěvek může oprávněná osoba
uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního
poměru u určené těžební společnosti. Po uplynutí
této lhůty nárok na příspěvek zaniká.

(3) Žádost o příspěvek může oprávněná osoba
podat na formuláři, jehož vzor je uveden v přílo-
ze č. 2 k tomuto nařízení, prostřednictvím státního
podniku, který je v příloze č. 1 k tomuto nařízení
stanoven pro určenou těžební společnost jako pří-
slušný státní podnik (dále jen „příslušný státní pod-
nik“).

(4) Je-li žádost o příspěvek podána prostřednic-
tvím příslušného státního podniku, příslušný státní
podnik ji do 10 dnů ode dne jejího obdržení pře-
dá ministerstvu s doporučením přiznání nebo ne-
přiznání příspěvku.

(5) Ministerstvo žádost do 10 dnů ode dne je-
jího obdržení posoudí a rozhodne o přiznání nebo
nepřiznání příspěvku.

(6) Ministerstvo oznámí své rozhodnutí, kte-
rým oprávněné osobě příspěvek přiznalo, přísluš-
nému státnímu podniku, který do 10 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí písemně sdělí oprávněné
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osobě zahájení vyplácení příspěvku. V písemném
oznámení o zahájení vyplácení příspěvku příslušný
státní podnik uvede výši příspěvku, který bude mě-
síčně vyplácen, počet měsíců, po které bude příspě-
vek vyplácen, a podmínky zániku nároku na příspě-
vek.

(7) Příspěvek se vyplácí měsíčně pozadu počí-
naje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl
příspěvek oprávněné osobě přiznán.

(8) Příspěvek se vyplácí prostřednictvím pří-
slušného státního podniku na účet oprávněné osoby
nebo formou poštovní poukázky na adresu jejího
trvalého pobytu.

§ 5

(1) Nárok na příspěvek zaniká, jestliže opráv-
něná osoba

a) byla jako uchazeč o zaměstnání vedený v evi-
denci uchazečů o zaměstnání vyřazena z evi-
dence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1
písm. b), d) a e) nebo § 30 odst. 2 zákona o za-
městnanosti4),

b) vstoupila do pracovního poměru u právnické
osoby zabývající se těžbou uhlí nebo uranu,

c) začala pobírat starobní důchod,

d) byla pravomocně odsouzena pro úmyslný
trestný čin,

e) nastoupila k výkonu trestu odnětí svobody
nebo k výkonu ochranného opatření zabezpe-
čovací detence,

f) byla vzata do vazby a od jejího vzetí do vazby
uplynulo 6 měsíců, nebo

g) zemřela.

(2) Oprávněná osoba podá u příslušného stát-
ního podniku nejpozději k dvacátému dni každého
měsíce čestné prohlášení, že u ní nenastaly skuteč-
nosti vedoucí k zániku příspěvku podle odstavce 1
písm. a) až f).

(3) V případě, že nastala skutečnost uvedená
v odstavci 1, nárok na příspěvek zaniká prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž k ta-
kové skutečnosti došlo.

§ 6

(1) Příslušný státní podnik sestaví k osmému
dni každého měsíce přehled nároků oprávněných
osob podle tohoto nařízení za předchozí měsíc a od-
had předpokládaných nároků za následující měsíc
a předloží je ministerstvu.

(2) Na základě přehledu o nárocích oprávně-
ných osob podle odstavce 1 ministerstvo do 15 dnů
ode dne obdržení přehledu posoudí požadovanou
výši finančních prostředků ze státního rozpočtu
určených na výplatu příspěvku a zašle je na zvlášt-
ní vázaný účet příslušného státního podniku, ze
kterého příslušný státní podnik vyplácí příspěvky
oprávněným osobám.

(3) Příslušný státní podnik eviduje stav a pohyb
finančních prostředků vedených na zvláštním vá-
zaném účtu podle odstavce 2 ve svém účetnictví na
samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí
každého kalendářního čtvrtletí prokazuje minister-
stvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu
způsobem, který stanoví ministerstvo.

(4) V případě neoprávněného použití nebo za-
držení prostředků státního rozpočtu určených na
výplatu příspěvku oprávněným osobám se postupuje
podle jiného právního předpisu upravujícího poru-
šení rozpočtové kázně5).

§ 7

(1) Určená těžební společnost, u níž má dojít
k restrukturalizaci nebo útlumu její činnosti, oznámí
ministerstvu nejméně 3 měsíce před předpokláda-
ným dnem zahájení snižování počtu zaměstnanců
plán postupu při snižování počtu zaměstnanců.

(2) V plánu postupu při snižování počtu za-
městnanců určená těžební společnost uvede:

a) počet zaměstnanců, jejichž pracovní poměr má
být ukončen v důsledku restrukturalizace nebo
útlumu činnosti výpovědí z důvodů uvedených
v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo do-
hodou podle § 49 zákoníku práce z týchž dů-
vodů,

b) termíny ukončování jejich pracovního poměru,
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c) údaje o průměrné délce jejich pracovního po-
měru k určené těžební společnosti,

d) jejich rozdělení podle převažujícího charakteru
jejich pracovní činnosti u určené těžební společ-
nosti na

1. zaměstnance s převažujícím výkonem práce
v podzemí hlubinného dolu a

2. zaměstnance s převažujícím výkonem práce
mimo podzemí hlubinného dolu.

§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Určená těžební společnost, která zahájila
restrukturalizaci nebo útlum činnosti přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve svém plánu po-
stupu při snižování počtu zaměstnanců uvede vedle
skutečností vymezených v § 7 odst. 2, seznam za-
městnanců, se kterými v souvislosti s restrukturali-
zací nebo útlumem své činnosti skončila pracovní

poměr výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a)
až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49
zákoníku práce z týchž důvodů od 1. ledna 2016
do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Zaměstnanec určené těžební společnosti, je-
hož pracovní poměr u určené těžební společnosti
trval nepřetržitě nejméně 2 roky a v důsledku její
restrukturalizace nebo útlumu její činnosti byl vý-
povědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c)
zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku
práce z týchž důvodů ukončen v období od 1. ledna
2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, může
podat žádost o příspěvek do 31. března 2017.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 342/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 342/2016 Sb.
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343

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. října 2016,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic
pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
vyhlašuje, že v roce 2017 výše

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 942 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 412 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 824 Kč.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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344

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 12. října 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

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 4. února 2017 nové volby do zastupitel-
stva obce:

obec okres kraj

Županovice Příbram Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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