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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2022

o příspěvku pro solidární domácnost

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 7 zákona
č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti
a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbro-
jeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným in-
vazí vojsk Ruské federace:

§ 1

(1) Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen
„příspěvek“) se poskytuje za kalendářní měsíce bře-
zen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou
osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohled-
nit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné
solidární domácnosti.

(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle
odstavce 1 je, že ubytování bylo v období kalendář-
ního měsíce ubytované osobě poskytnuto po dobu
minimálně 16 dnů po sobě jdoucích.

§ 2

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
11. dubna 2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2022

o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty,
příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dře-
vařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 206/
/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Rozsah informací předávaných hospodářskými
subjekty do centrální evidence

Hospodářský subjekt1), který má povinnost
vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných
ustanovení plánu podle lesního zákona2), předává do
centrální evidence informace za uplynulý kalendářní
rok. Má se za to, že předání do centrální evidence je
hospodářským subjektem splněno předáním údajů
lesní hospodářské evidence podle lesního zákona2).

§ 2

Rozsah informací předávaných příslušnými
orgány a správními orgány do centrální evidence

(1) Příslušné orgány a správní orgány předávají
do centrální evidence informace podle § 3 odst. 1
písm. b) zákona v tomto rozsahu:

a) identifikační údaje hospodářských subjektů,
a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu anebo číslo elektronicky čitelného iden-
tifikačního dokladu, v případě právnických
osob identifikační číslo, popřípadě místo pod-
nikání, obchodní firma, nebo název a sídlo hos-
podářského subjektu,

b) identifikační údaje lesních hospodářských
celků, a to název, kód, výměra, hospodářský
subjekt, který má k danému lesnímu hospodář-
skému celku práva a povinnosti vlastníka3), a

c) identifikační údaje kontrolních organizací4),
a to název, adresa, identifikační číslo přiřazené
Evropskou komisí.

(2) Ministerstvo předává do centrální evidence
výroční zprávu za předcházející rok pro Evropskou
komisi5).

(3) Krajský úřad předává do centrální evidence
v rozsahu podle bodu I. přílohy k této vyhlášce in-
formace o kontrole a opatřeních podle § 6 odst. 1
písm. a) až e) zákona6).

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a Vojenský lesní úřad předávají do centrální evidence
v rozsahu podle bodu II. přílohy k této vyhlášce
informace podle § 6a zákona.

(5) Inspekce předává do centrální evidence
v rozsahu podle bodu III. přílohy k této vyhlášce
informace podle § 7 písm. b) a c) zákona6).

§ 3

Způsob předávání informací do centrální evidence
příslušnými orgány a správními orgány

(1) Příslušné orgány a správní orgány předávají
informace do centrální evidence takto:
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1) Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, v platném znění.

2) § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

3) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.
5) § 5 písm. d) a h) zákona č. 226/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) Čl. 10 odst. 5 a čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.



a) ministerstvo předá informace podle § 2 odst. 2
do 30 dnů od odevzdání zprávy Evropské ko-
misi,

b) krajský úřad předá informace podle § 2 odst. 3
do 30 dnů od ukončení kontroly podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie7), od pra-
vomocného uložení nápravného opatření podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie6),
od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku
nebo od přijetí okamžitého prozatímního opa-
tření podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie6),

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vo-
jenský lesní úřad předá informace podle § 2
odst. 4 do 30 dnů od nabytí právní moci roz-
hodnutí o přestupku a vybrané souhrnné údaje
z lesní hospodářské evidence do konce dubna
kalendářního roku,

d) inspekce předá informace podle § 2 odst. 5 do
30 dnů od zjištění porušení přímo použitelného

předpisu Evropské unie8), od zjištění osob od-
povědných za uvedené porušování povinností
a od pravomocného uložení pokuty.

(2) Příslušné orgány a správní orgány předávají
informace do centrální evidence prostřednictvím in-
ternetové aplikace portálu Ministerstva zemědělství.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu
předávání informací do centrální evidence hospodář-
skými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvá-
dění dřeva a dřevařských výrobků na trh, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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7) Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.
8) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.



Příloha k vyhlášce č. 74/2022 Sb.
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