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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 127

Rozeslána dne 20. listopadu 2019

Cena Kč 79,–

O B S A H:
299. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních
míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších
předpisů
300. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
301. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky
č. 87/2017 Sb.
302. N á l e z Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
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299
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. listopadu 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek,
ve znění pozdějších předpisů

č.
č.
č.
č.

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
367/2011 Sb., zákona č. 136/2014 Sb.,
84/2015 Sb., zákona č. 327/2017 Sb. a
210/2019 Sb.:

zákona
zákona
zákona
zákona

Čl. I
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády
č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010
Sb., nařízení vlády č. 10/2014 Sb. a nařízení vlády
č. 173/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na
vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní
místo zřízené v územní oblasti1); na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.
2. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„Výše hmotné podpory“ nahrazují slovy „Hmotná
podpora“ a za slovo „pobídek“ se vkládají slova
„v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob
v územní oblasti1) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její
výše“.
3. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
4. V § 1 odst. 2 písm. b) a § 2 odst. 1 písm. a)
a b) a § 4 se slovo „nezaměstnanosti“ nahrazuje slovy
„nezaměstnaných osob“.

5. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo
školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
v případě investiční akce v technologickém centru
činí 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení
zaměstnanců2) v územní oblasti; na rekvalifikaci
nebo školení zaměstnanců se podpora neposkytuje
v hlavním městě Praze.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„Výše hmotné podpory“ nahrazují slovy „Hmotná
podpora“ a za slovo „pobídek“ se vkládají slova
„v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje,
pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob
v územní oblasti dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její
výše“.
7. V § 2 odst. 3 a 4 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.
8. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„§ 3
(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa vytvořená zaměstnavatelem na základě
dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona (dále
jen „dohoda“), na nichž jsou umístěni státní občané
České republiky, státní příslušníci jiného členského
státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci
nebo dlouhodobě pobývající rezidenti v Evropské
unii na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
a tyto osoby mají u zaměstnavatele sjednán pracovní
poměr na dobu neurčitou.
(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění výroby nebo vybudování technologického
centra se zjišťuje podle počtu zaměstnanců v místě
realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle
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dohody stanoveno pro vytvoření nových pracovních
míst.
(3) Počet nových pracovních míst v případě
rozšíření výroby nebo rozšíření technologického
centra se zjišťuje jako rozdíl mezi počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které
bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření pracovních míst, a průměrným počtem zaměstnanců v místě
realizace investiční akce4) za období 12 kalendářních
měsíců předcházejících předložení záměru získat investiční pobídku zaměstnavatelem.
(4) Počet nových pracovních míst zjištěných
podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlí na celé jednotky
směrem dolů.
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9. V § 4 se slova „dvě pololetí“ nahrazují slovy
„ukončené kalendářní pololetí bezprostředně“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení.
Čl. III
Účinnost

4

) § 1a odst. 1 písm. h) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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300
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. listopadu 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle
§ 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení
vlády č. 332/2018 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019
Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje
číslem „4“.
2. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Zaměstnanci, který je
a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím
zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,
b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb,
u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle

zvláštních právních předpisů při pomoci
v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí,
ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení,
nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele
zdravotních služeb, pokud současně není
1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo
2. úředníkem územního samosprávného celku
podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.
3. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.
4. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
5. V § 5 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
6. V § 8 odst. 1 a 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
7. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 1 až 5.
8. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

9. V příloze č. 5 se ve IV. skupině na konci
textu bodu 2.3. doplňují slova „a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích
a v ústavech zabezpečovací detence“.
10. V příloze č. 5 ve IV. skupině bod 6.3. zní:
„6.3. s tělesným postižením, duševní poruchou
nebo poruchou chování.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech
státních zaměstnanců
Čl. II
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových po-

měrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení
vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016
Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády
č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a nařízení vlády č. 158/
/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.
2. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se
odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě
ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného
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a) v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku,
nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo
jen základního vzdělání anebo základů vzdělání,
doba 4 let,
b) v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního
vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo
jen středního vzdělání s výučním listem, doba
3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let,
nebo jen základního vzdělání anebo základů
vzdělání, doba 6 let,
c) v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen
vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo
jen středního vzdělání s maturitní zkouškou,
doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání
anebo základů vzdělání, doba 7 let,
d) ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen
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vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 2 let, nebo jen vyššího
odborného vzdělání, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let,
nebo jen středního vzdělání s výučním listem,
doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba
7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.
(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu
služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe,
přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.
3. V § 3 se odstavec 10 zrušuje.
4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:
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„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
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5. V příloze č. 4 se v I. skupině doplňuje
bod 10., který zní:
„10. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém
styku s občany

dobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících
z nepředvídatelnosti jednání osob.“.

10.1. při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

10.2. v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo
nemocenského pojištění.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpo-

Částka 127

Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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301
VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví
podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
Čl. I

věcného práva na základě této listiny a prohlášení
právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4
písm. a) až d) a f).

4

V § 69 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(6) Nejsou-li v listině vydané za podmínek
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4), která prokazuje univerzální právní nástupnictví, uvedena práva nebo nemovitosti, kterých
se právní nástupnictví týká, protože to neumožňuje
právní řád státu, ve kterém byla listina vydána, zapíše
katastrální úřad změnu vlastnického nebo jiného

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/
/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření
evropského dědického osvědčení.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.
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základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 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: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; 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; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, 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; Žatec: 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. 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.

