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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 51

Rozeslána dne 29. dubna 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
102. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
103. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
104. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
105. S d ě l e n í Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu
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102
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. dubna 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
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 změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

využívaná v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního bloku nebo jeho části, která je zemědělsky
udržována od 1. ledna do 15. července příslušného
kalendářního roku podání žádosti, a která je, pokud
se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně označena.“.
4. V § 12 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
5. V § 12 odst. 4 se text „3 písm. b)“ nahrazuje
číslem „2“.

Čl. I
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017
Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády
č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/
/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení
vlády č. 566/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021
Sb., nařízení vlády č. 177/2021 Sb. a nařízení vlády
č. 33/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se slova „uvedených v odstavci 2 ležící ladem“ zrušují.

6. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ohlášení o způsobu využití úhoru s porostem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu doručí žadatel Fondu do 31. července
příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.
Čl. III

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
3. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Úhor s porostem vyhrazený jako plocha

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.
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103
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. dubna 2022
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2021 – 2022
ze dne 29. ledna 2021, který byl uzavřen dne 31. ledna 2022 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový
svaz skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociace sklářského a keramického průmyslu
ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další
zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností
CZ-NACE 23.1, 23.41 a 23.42.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce
České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
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104
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. dubna 2022
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
je pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 částka 37 839 Kč.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 14. dubna 2022
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu

Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení
rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2021 na úrovni 41,93 % HDP.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
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