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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2022,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry
pro účely stanovení platové základny

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 236/1995
Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s vý-
konem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona
č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb.,
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zá-
kona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona

č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zá-
kona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/
/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/
/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 587/
/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 374/
/2021 Sb. a zákona č. 18/2022 Sb.:

§ 1

Nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení ne-
podnikatelské sféry pro účely stanovení platové zá-
kladny, se zrušuje.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

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 10. června 2022,

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie
vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí

a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 40 odst. 4
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona
č. 46/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví ka-
tegorie vojenského leteckého personálu, jejich kvali-
fikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu
vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky
č. 336/2008 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „průkazu“
vkládá slovo „způsobilosti“.

2. V § 1 písm. d) se slova „Vojenské akademie
fakulty letectva a protivzdušné obrany státu, studij-
ního oboru leteckého pilotního a studijního oboru
řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření leto-
vého provozu“ nahrazují slovy „Univerzity obrany
fakulty vojenských technologií, studijní specializace
vojenský pilot a studijní specializace řídící letového
provozu“.

3. V § 2 odst. 6 písm. c) se slova „radiotechnic-
kého zabezpečení“ nahrazují slovy „letecké radiona-
vigační služby“.

4. V § 4 odst. 3 písm. a) se slovo „inženýrsko“
nahrazuje slovem „inženýrské“.

5. V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „služby radio-
technického zabezpečení letectva“ nahrazují slovy
„letecké radionavigační služby“.

6. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova „metrologic-
kých laboratoří, středisek metrologie a odborného
technického dozoru“ nahrazují slovy „letecké me-
teorologie“.

7. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Personál inženýrské letecké služby se dělí
na tyto specializace:

a) mechanik – specialista pro drak a motor pro
letouny nebo vrtulníky s turbínovými nebo pís-
tovými motory, pro elektrické a speciální vyba-
vení, pro rádiové a radiotechnické vybavení
nebo pro leteckou výzbroj (mechanik A),

b) technik – specialista pro drak a motor pro le-
touny nebo vrtulníky s turbínovými nebo pís-
tovými motory (technik B1),

c) avionik – specialista pro elektrické a speciální
vybavení, pro rádiové a radiotechnické vyba-
vení nebo pro leteckou výzbroj (avionik B2),

d) technik – specialista pro organizaci a řízení zá-
kladnové údržby a zachování letové způsobi-
losti (technik C).“.

8. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) Personál letecké radionavigační služby se
dělí na tyto specializace:

a) specialista pro přehledové prostředky,

b) specialista pro prostředky objektivní kontroly,

c) specialista pro prostředky zpracování a zobra-
zení dat,

d) specialista pro radionavigační prostředky,

e) specialista pro komunikační prostředky,

f) specialista pro světelné zabezpečovací pro-
středky,

g) specialista pro energetické prostředky,

h) specialista pro organizaci a řízení letecké radio-
navigační služby.“.

9. V § 4 se za odstavec 5 doplňují odstavce 6
až 8, které znějí:

„(6) Personál leteckého technického a provoz-
ního zabezpečení se dělí na tyto specializace:

a) specialista pro tlakové a plynové vysokotlaké
zařízení,

b) specialista pro pozemní speciální agregáty,
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c) specialista pro letecké akumulátorové nabíjecí
stanice,

d) specialista pro pozemní prostředky pro vlekání
letadel,

e) specialista pro organizaci a řízení leteckého
technického a provozního zabezpečení.

(7) Personál letištního zabezpečení se dělí na
tyto specializace:

a) specialista pro pozemní záchytná zařízení leta-
del,

b) specialista pro měření a vyhodnocování brzdi-
cích účinků na pohybových plochách letišť,

c) specialista pro údržbu a opravy letištních ploch
a letištních zařízení,

d) specialista pro organizaci a řízení letištního za-
bezpečení.

(8) Personál letecké meteorologie se dělí na tyto
specializace:

a) letecký meteorolog – synoptik,

b) letecký meteorolog – pozorovatel,

c) letecký meteorolog – technik meteorologických
leteckých pozemních zařízení,

d) specialista pro organizaci a řízení letecké meteo-
rologie.“.

10. § 7 zní:

„§ 7

(1) Řídící letového provozu mohou dosáhnout
odbornost pro

a) letištní řízení,
b) přibližovací radarové řízení,
c) přesné přibližovací radarové řízení,
d) oblastní řízení,
e) radarové řízení bojového použití,
f) instruktorskou činnost,
g) inspektorskou činnost.

(2) Ostatní personál vojenských stanovišť leto-
vých provozních služeb může dosáhnout odbornost

a) asistent řídícího letového provozu,

b) asistent přípravy a opravy dat,

c) specialista letecké informační služby,

d) specialista ohlašovny letových provozních slu-
žeb,

e) specialista pracoviště uspořádání vzdušného
prostoru,

f) instruktor,

g) inspektor.“.

11. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „nebo vojenského leteckého pozemního zaří-
zení“.

12. V § 8 odst. 4 se písmena a) až c) zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na a) a b).

13. V § 10 odst. 1 písm. a) a c) se slovo „od-
bornosti“ nahrazuje slovem „kategorie“.

14. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „vedoucího
řídícího letového provozu“ nahrazují slovy „u per-
sonálu stanovišť letových provozních služeb“ a slova
„nebo technika III. stupně“ se zrušují.

15. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Průkaz způsobilosti vojenského
leteckého personálu

Dosažená kvalifikace se vojenskému leteckému
personálu vyznačuje v průkazu způsobilosti vojen-
ského leteckého personálu. Vzor průkazu způsobi-
losti vojenského leteckého personálu je uveden v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.“.

16. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 279/1999 Sb.
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17. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 279/1999 Sb.
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Dosavadní průkazy vojenského leteckého per-
sonálu vydané podle vyhlášky č. 279/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky, pozbývají platnost dne 31. prosince 2022.

Čl. III

Účinnost

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

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

V čl. III vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se

mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších před-
pisů, se slova „1. července 2022“ nahrazují slovy
„1. ledna 2023“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese,

ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí
stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu
výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vy-
hlášky č. 57/2021 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení
spotřební daně z minerálních olejů

Výše celkového nároku na vrácení spotřební
daně z minerálních olejů spotřebovaných v zeměděl-
ské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření
v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení
spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle
přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení
spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle
přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

2. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu
zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 30. září 2022

a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od
1. června 2022 do 30. září 2022 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění
hospodaření v lese se vypočte pomocí tohoto vzorce:

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

kde

N .......... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1 ....... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvový-
roby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1 000 l, prokázaná
spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována
na 2 desetinná místa dolů,

VS1 ....... sazba daně ve výši 3 380 Kč/1 000 l, která odpovídá

a) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4000 u minerálních olejů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo
ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45
odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,
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SS2 ....... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvový-
roby se sazbou daně 7 300 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací
období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2 ....... sazba daně ve výši 7 300 Kč/1 000 l, která odpovídá

a) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8639 u minerálních olejů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b) hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo
ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9290 u minerálních olejů uvedených v § 45
odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Na nárok na vrácení spotřební daně z minerál-
ních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl
ode dne 1. června 2022 do dne předcházejícího dni
nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška

č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

Sbírka zákonů č. 165 / 2022Strana 1564 Částka 76



Sbírka zákonů 2022Částka 76 Strana 1565



Sbírka zákonů 2022Strana 1566 Částka 76



Sbírka zákonů 2022Částka 76 Strana 1567



Sbírka zákonů 2022

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 – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. 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 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: 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. 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. 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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