Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 202

Rozeslána dne 2. prosince 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
491. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
492. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí
skleníkových plynů z pohonných hmot
493. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
494. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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491
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., 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., zákona
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. 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., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona
č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona
č. 367/2019 Sb. a zákona č. 214/2020 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, se mění takto:
1. V § 4 se slova „na adresu jejího trvalého pobytu“ nahrazují slovy „na doručovací adresu, pokud
ji oprávněná osoba sdělí, nebo na adresu trvalého
pobytu nebo místa bydliště“.

2. V příloze č. 1 se doplňují body 11 a 12, které
znějí:
„11. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
12. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
DIAMO, státní podnik.“.

3. V příloze č. 2 tabulce první se za slova
„Adresa trvalého pobytu“ doplňují slova „ , adresa
bydliště“ a doplňuje se nový řádek, který zní:
„
Doručovací adresa
.“.
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4. V příloze č. 2 se slova „č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)“ a slova „zákona o ochraně osobních údajů“ se nahrazují slovy „zákona
o zpracování osobních údajů a obecného nařízení
o ochraně osobních údajů“.
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č. 342/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení, jehož pracovní poměr
u určené těžební společnosti trval nepřetržitě nejméně 2 roky a v důsledku její restrukturalizace nebo
útlumu její činnosti byl výpovědí z důvodů podle
§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou
podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů ukončen
v období od 1. července 2020 do dne předcházejícího
dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, může podat žádost o příspěvek do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení

Účinnost

Zaměstnanec určené těžební společnosti uvedené v bodech 11 a 12 přílohy č. 1 k nařízení vlády

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 492 / 2020
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492
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv
a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Vláda nařizuje podle § 20a odst. 7 a § 20b
odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění zákona č. 172/2018 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích
udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových
plynů z pohonných hmot, se mění takto:
1. V § 2 písm. k) se za slovo „hodnotě“ vkládají
slova „vyšší než“, slova „nebo méně“ se zrušují
a slova „D287 Americké společnosti pro zkoušení
a materiály“ se nahrazují slovy „ASTM D287“.

4. V § 6 se odstavce 2, 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
5. V § 6 odst. 2 se slova „s výjimkou případů
podle odstavce 5“ zrušují.
6. V příloze č. 6 části E se body 1 a 9 zrušují.
Dosavadní body 2 až 8 se označují jako body 1 až 7
a dosavadní bod 10 se označuje jako bod 8.

Čl. II

2. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „s uvedením
místa nákupu a jejich původu“ zrušují.

Účinnost

3. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „2 až 9“ nahrazují slovy „1 až 7“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
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493
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb., k provedení § 3
odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009
Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách
pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016
Sb., se mění takto:

2. cenu vlády nadanému studentovi formou finančního ocenění ve výši 50 000 Kč,“.
2. V § 1 odst. 2 větě první se za slovo „vlády“
vkládají slova „nebo ceny vlády nadanému studentovi“.
3. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Rada při výběru kandidáta na ocenění cenou vlády nadanému studentovi posuzuje zejména
kvalitu a přínos výsledků jeho výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
Čl. II

1. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

Účinnost

„a) vláda jako
1. národní cenu vlády formou finančního ocenění ve výši 1 000 000 Kč,

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 494 / 2020
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494
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2020,
kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/
/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky
č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky
č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky
č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky
č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky
č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky
č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky
č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky
č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb., vyhlášky
č. 387/2015 Sb., vyhlášky č. 413/2016 Sb. a vyhlášky
č. 314/2018 Sb., se mění takto:
1. V části Liberecký kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Jablonec nad Nisou“, ve sloupci „Matriční úřad“
v bodě 2. „Rychnov u Jablonce nad Nisou“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Frýdštejn“.
Dosavadní body 1. až 3. se označují jako body 2. až 4.
2. V části Liberecký kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 9. „Turnov“, ve
sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Jenišovice“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Frýdštejn“ zrušuje.
Dosavadní bod 2. se označuje jako bod 1.
3. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve
sloupci „Matriční úřad“ se bod 1. „Dolní Bělá“
a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, měst-

ských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Dolní Bělá“,
2. „Dražeň“, 3. „Horní Bělá“, 4. „Líté“, 5. „Loza“
a 6. „Mrtník“ zrušují.
Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 2. až 8. označují jako body 1. až 7.
4. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve
sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Kaznějov“, se
ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 4. „Koryta“ vkládá nový
bod 5. „Mrtník“.
Dosavadní body 5. a 6. se označují jako body 6. a 7.
5. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve
sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Manětín“, se ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 1. „Bezvěrov“ vkládá nový
bod 2. „Dražeň“.
Dosavadní body 2. až 4. se označují jako body 3. až 5.
6. V části Plzeňský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Kralovice“, ve
sloupci „Matriční úřad“ v bodě 6. „Plasy“, ve sloupci
„Seznam obcí, městských částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního obvodu matričního
úřadu“ se vkládají nové body 1. „Dolní Bělá“,
2. „Horní Bělá“, 3. „Líté“ a 4. „Loza“.
Dosavadní body 1. a 2. se označují jako body 5. a 6.
7. V části Středočeský kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Český Brod“
ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Český Brod“
se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 1. „Břežany II“
vkládá nový bod 2. „Černíky“.
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Dosavadní body 2. až 20. se označují jako body 3. až 21.
8. V části Středočeský kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Český Brod“
ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 2. „Kounice“ a ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Bříství“, 2. „Černíky“,
3. „Kounice“ a 4. „Vykáň“ zrušují.
9. V části Středočeský kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Lysá nad Labem“, se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá nový
bod 1. „Kounice“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů
správního obvodu matričního úřadu“ se vkládají
nové body 1. „Bříství“, 2. „Kounice a 3. „Vykáň“.
Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 1. a 2.
označují jako body 2. a 3.
10. V části Ústecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Bílina“, ve sloupci
„Matriční úřad“ v bodě 1. „Bílina“, se ve sloupci
„Seznam obcí, městských částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 1. „Bílina“ vkládá nový
bod 2. „Hostomice“.
Dosavadní body 2. až 5. se označují jako body 3. až 6.
11. V části Ústecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Bílina“, ve sloupci
„Matriční úřad“ v bodě 1. „Bílina“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního
úřadu“ se doplňuje bod 7. „Ohníč“.
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12. V části Ústecký kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 1. „Bílina“, se ve sloupci
„Matriční úřad“ bod 2. „Hostomice“ a ve sloupci
„Seznam obcí, městských částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního obvodu matričního
úřadu“ se body 1. „Hostomice“ a 2. „Ohníč“ zrušují.
Ve sloupci „Matriční úřad“
bod 3. označuje jako bod 2.

se

dosavadní

13. V části Kraj Vysočina ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 2. „Havlíčkův
Brod“ ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3. „Havlíčkův Brod“, se ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ za bod 35. „Věž“
vkládá nový bod 36. „Věžnice“.
Dosavadní body 36. a 37. se označují jako body 37. a 38.
14. V části Kraj Vysočina ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 5. „Jihlava“ ve
sloupci „Matriční úřad“ v bodě 13. „Polná“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 5. „Věžnice“ zrušuje.
Dosavadní body 6. a 7. se označují jako body 5. a 6.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:
Hamáček v. r.
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Drobný prodej – Brno: 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; 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.

