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195
ZÁKON
ze dne 23. června 2022,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se mění
takto:
1. V § 312 odst. 2 větě první se slova „nebo
krajský stavební úřad“ a slova „nebo krajského stavebního úřadu“ zrušují.
2. V § 312 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Na krajský stavební úřad přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních
vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na
služební nebo pracovní místo v ministerstvech a jiných správních úřadech zajišťujících podle dosavadních právních předpisů výkon úkolů a činností spadajících podle tohoto nebo jiného zákona do působnosti krajského stavebního úřadu.“.
3. V § 312 odst. 2 větě poslední se slovo „tento“
zrušuje a za slovo „přechod“ se vkládají slova „státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru podle vět první a druhé“.

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předají správní orgány, které vykonávaly působnost podle dosavadních předpisů, u vyhrazených staveb uvedených
v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb do
1. srpna 2023, v ostatních případech do 1. srpna
2024. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na
jiné stavební úřady.“.
9. V § 329 odst. 1 až 4 se číslo „2026“ nahrazuje
číslem „2027“.
10. V § 330 se na konci odstavce 1 doplňují
věty „Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto
zákona ve věcech vyhrazených staveb vymezených
v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb počínají běžet dnem 1. července 2023. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona ve věcech jiných staveb počínají běžet dnem 1. července 2024.“.
11. V § 330 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
12. V části dvanácté se doplňuje hlava V, která
včetně nadpisu zní:

4. V § 312 odst. 7 se věta první zrušuje.
5. V § 312 odst. 7 se za slova „pracovních míst“
vkládají slova „v Nejvyšším stavebním úřadu a“
a slova „a v krajských stavebních úřadech“ se zrušují.
6. V § 312 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„První systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst v krajských stavebních úřadech
se stanoví s účinností od 1. července 2024.“.
7. V § 313 odst. 2 větě první se číslo „2022“
nahrazuje číslem „2023“.
8. V § 314 odstavec 2 zní:
„(2) Při provedení spisové rozluky v souvislosti
s činnostmi, které přecházejí na orgány státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, se
postupuje obdobně podle § 68a zákona č. 499/2004

„H L A V A V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
O POUŽITELNOSTI ZÁKONA
V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
§ 334a
(1) Přechodným obdobím se rozumí pro účely
odstavců 2 a 3 období od 1. července 2023 do
30. června 2024 a pro účely odstavce 4 období od
1. července 2022 do 30. června 2023.
(2) Ve věcech týkajících se územního plánování
se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního rozhodnutí a závazného stanoviska orgánu územního
plánování, která se nevydávají pro účely povolení
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vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto
zákonu, stavby s ní související a stavby tvořící s ní
soubor staveb. Pro účely přechodných ustanovení
v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí
účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.

služebnímu orgánu státní tajemník v Ministerstvu
pro místní rozvoj.“.

(3) Ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto
zákona se v přechodném období postupuje podle
dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze
č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících
a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Ve věcech
týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících
a staveb tvořících s nimi soubor staveb se postupuje
podle tohoto zákona s výjimkou § 172, 173, § 185
odst. 3 písm. c) a části sedmé.

„c) § 312 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2023,“.

(4) V přechodném období vykonává působnost
Nejvyššího stavebního úřadu jako služebního úřadu
Ministerstvo pro místní rozvoj a působnost stanovenou předsedovi Nejvyššího stavebního úřadu jako

13. V § 335 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
14. V § 335 písm. d) se text „§ 312 odst. 4“ nahrazuje slovy „§ 312 odst. 2 věty druhé a části
sedmé“, slova „které nabývá“ se nahrazují slovy
„která nabývají“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2024“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.
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196
ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o jednorázovém příspěvku na dítě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

odstavce 2 se posuzuje ke dni 1. srpna 2022, a jde-li
o příspěvek pro dítě narozené po 1. srpnu 2022, ke
dni narození dítěte.

§1

(4) Nárok na příspěvek nenáleží dítěti, které je
v ústavním zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytujícím mu plné přímé zaopatření podle zákona
o sociálně-právní ochraně dětí.

Úvodní ustanovení
Jednorázový příspěvek na dítě (dále jen „příspěvek“) poskytne stát dítěti jako finanční výpomoc
s výživou a ostatními osobními náklady. Náklady
na příspěvek včetně nákladů souvisejících s jeho výplatou se hradí ze státního rozpočtu.
§2

(5) Splnění podmínky trvalého pobytu podle
odstavce 2 se nevyžaduje u
a) dítěte, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
podle zákona upravujícího pobyt cizinců3)
a které je rodinným příslušníkem cizince,

Podmínky nároku na příspěvek

1. kterému byla udělena doplňková ochrana4),

(1) Nárok na příspěvek má dítě, které ke dni
1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku, pokud
má v měsíci červenci 2022 nárok na výplatu přídavku
na dítě1), který mu náleží za měsíc červen 2022.

2. který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské
unii na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců5),

(2) Nárok na příspěvek má dále dítě neuvedené
v odstavci 1, které má na území České republiky
trvalý pobyt2) a bydliště a ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku nebo se narodilo ode
dne 2. srpna 2022 do konce roku 2022, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob, s nimiž dítě ke
dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč.

3. kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
za účelem vědeckého výzkumu podle zákona
upravujícího pobyt cizinců6),

(3) Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle

4. kterému bylo vydáno povolení k dlouhodo-

1

) § 17 až 19 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

2

) § 10 až 12a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 66 až 68 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3

) § 42a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

) § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

) § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

) § 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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bému pobytu na území České republiky za
účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zákona upravujícího
pobyt cizinců7),
5. kterému byla vydána zaměstnanecká karta
podle zákona upravujícího pobyt cizinců8),
6. který je zaměstnaný na území České republiky nebo cizincem, který již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po
dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání9), pokud mu bylo vydáno povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců10), nebo
b) dítěte, které je rodinným příslušníkem osoby,
jejíž nárok vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie11), nebo které má právo na
rovné zacházení podle předpisu Evropské unie
upravujícího volný pohyb osob12).
(6) Bydlištěm se rozumí bydliště podle zákona
o pomoci v hmotné nouzi. Podmínka bydliště se
nevztahuje na osoby uvedené v odstavci 5 písm. b).
§3
Výše příspěvku
Výše příspěvku činí 5 000 Kč.
§4
Vymezení některých pojmů
(1) Posuzovanou osobou pro účely tohoto zákona je
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a) rodič,
b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující
péči rodičů; co se rozumí rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující
péči rodičů, stanoví zákon o státní sociální podpoře13),
c) manžel nebo partner14) rodiče nebo osoby podle
písmene b),
d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle
písmene b),
e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene b) žijí alespoň po dobu
3 měsíců bezprostředně předcházejících dni
podání žádosti o příspěvek.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, považuje se
pro účely tohoto zákona za rozhodný příjem součet
těchto příjmů posuzovaných osob, se kterými dítě ke
dni podání žádosti o příspěvek žije:
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů
fyzických osob podle zákona o daních z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona
o daních z příjmů,
3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách

7

) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8

) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

10

) § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

12

) Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení
č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/
/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

13

) § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14

) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

a výher z reklamních soutěží a slosování, cen
z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží
a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících
omezen podmínkami soutěže, nebo jde
o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže
anebo příjmu z jednorázové náhrady práv
s povahou opakovaného plnění na základě
ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,

8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na
území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří
jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,
podle zákona o daních z příjmů,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich
dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů
podle zákona o daních z příjmů,

9. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu
v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí,

b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto příjmy:
1. plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo
uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro
účely stanovení rozhodného příjmu považuje
za společně posuzovanou osobu s osobou,
která toto výživné nebo plnění přijala,
2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na
bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů,

c)
d)
e)

3. příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru,
4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost
vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného právního předpisu,
5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné
pracovní neschopnosti nebo karantény podle
jiných právních předpisů,
6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy
o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,
7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu
Evropské unie poslanci nebo bývalému
poslanci Evropského parlamentu, zvolenému
na území České republiky, dále zaopatření
a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu
Evropské unie pozůstalému manželovi nebo
manželce a nezaopatřeným dětem v případě
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f)
g)
h)

i)

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich
dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel
stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení
základu daně podle zákona o daních z příjmů,
dávky nemocenského pojištění a důchodového
pojištění,
podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly
vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, pojistného a příspěvku uvedených v písmenech a)
a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle
písmen a) až d),
náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle
zákona o náhradním výživném,
rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek,
mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům
nezúčtoval,
příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) a g), a to za podmínek,
v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy
uvedené v písmenech f) a g).

(3) Do rozhodného příjmu se započítává každý
z příjmů uvedených v odstavci 2 samostatně, a žádný
z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného
druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů,
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k níž došlo v jiném roce než v roce 2021. Jestliže se
z dávek státní sociální podpory započitatelných do
rozhodného příjmu posuzované osoby uhrazují přeplatek na dávce podle § 62 zákona o státní sociální
podpoře nebo částky, které jí byly poskytnuty na
uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady, došlo-li k takové úhradě v roce 2021.
(4) Do rozhodného příjmu se započítávají příjmy
a) podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 a podle odstavce 2 písm. b) bodů 5 a 7 až 9, byly-li v roce
2021 zaúčtovány,
b) podle odstavce 2 písm. a) bodů 3 a 4, podle odstavce 2 písm. b) bodů 1 až 4 a 6 a podle odstavce 2 písm. c) až i), byly-li v roce 2021 vyplaceny,
c) podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 v rozsahu odpovídajícím dílčímu základu daně z příjmů ze
samostatné činnosti posuzované osoby v roce
2021 podle zákona o daních z příjmů.
(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost
v paušálním režimu jako hlavní činnost15), započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného
příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství; částka průměrné
měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona
o státní sociální podpoře.
(6) Je-li dítě svěřeno do střídavé péče nebo společné péče, posuzují se pro účely stanovení rozhodného příjmu podle odstavce 2 příjmy
a) posuzované osoby, která žije s dítětem a která
v jeho zastoupení podala žádost o přiznání příspěvku, na základě které bylo řízení o přiznání
příspěvku zahájeno, a
b) další posuzované osoby, která s posuzovanou
osobou podle písmene a) a s dítětem žije.
§5
Vznik a zánik nároku na příspěvek
a na jeho výplatu
(1) Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění
všech podmínek stanovených tímto zákonem.

15
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(2) Nárok na výplatu příspěvku podle § 2
odst. 1 vzniká splněním podmínek stanovených
tímto zákonem pro vznik nároku na tento příspěvek.
(3) Nárok na výplatu příspěvku podle § 2
odst. 2 vzniká podáním žádosti o jeho přiznání,
jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem
pro vznik nároku na tento příspěvek.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, nárok na příspěvek zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
§6
Přechod nároku na příspěvek
(1) Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby. Zemřelo-li dítě, které má nárok na příspěvek,
před jeho výplatou, nárok na příspěvek zaniká.
(2) Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí
nebo exekuci a nemůže být předmětem dohody
o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů.
§7
Výplata příspěvku
(1) Příspěvek vyplácí Úřad práce České republiky – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní
město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu
práce“), která je příslušná k rozhodování o příspěvku
podle § 2 odst. 2 nebo která vyplácí přídavek na dítě
v případě příspěvku podle § 2 odst. 1.
(2) Příspěvek se vyplatí, jde-li o příspěvek
podle
a) § 2 odst. 1, do konce měsíce srpna 2022,
b) § 2 odst. 2, do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se
rozhodnutí o jeho přiznání stalo vykonatelné.
(3) Příjemcem příspěvku je
a) osoba, které byl vyplacen přídavek na dítě náležející dítěti za měsíc červen 2022, jde-li o příspěvek podle § 2 odst. 1,
b) zákonný zástupce dítěte nebo osoba, které bylo
dítě svěřeno do péče, pokud v zastoupení dítěte
podali žádost o přiznání příspěvku, jde-li o příspěvek podle § 2 odst. 2.

) § 9 odst. 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutím
ustanoví zvláštního příjemce v případě, kdy by se
výplatou příspěvku příjemci příspěvku podle odstavce 3 zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má příspěvek sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy
osob, které je příjemce příspěvku povinen vyživovat,
anebo nemůže-li příjemce příspěvku výplatu příspěvku přijímat. Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví zvláštním příjemcem jen osobu, která s ustanovením souhlasí.
(5) Příspěvek podle
a) § 2 odst. 1 se vyplatí stejným způsobem, jakým
se vyplatil přídavek na dítě náležející dítěti za
měsíc červen 2022,
b) § 2 odst. 2 se vyplatí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku nebo poštovním poukazem podle volby
příjemce příspěvku.
(6) Je-li ustanoven zvláštní příjemce, vyplatí se
příspěvek převodem na platební účet určený zvláštním příjemcem nebo poštovním poukazem podle
volby zvláštního příjemce.
(7) Příspěvek se nevyplácí do ciziny, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie11) jinak.
(8) Kdo tvrdí, že mu nebyl vyplacen příspěvek
ve lhůtě podle odstavce 2 písm. a), ač mu vyplacen
být měl, je oprávněn vyzvat krajskou pobočku
Úřadu práce ke zjednání nápravy; neučiní-li tak do
31. srpna 2025, nárok na příspěvek a jeho výplatu
zaniká. Krajská pobočka Úřadu práce zjedná nápravu a příspěvek do 15 dnů ode dne doručení výzvy
podle věty první vyplatí, nebo v téže lhůtě rozhodne,
že výzva ke zjednání nápravy není důvodná. Je-li
zjednána náprava, rozhodnutí se nevydává. Rozhodnutí, že výzva ke zjednání nápravy není důvodná, se
vyhotovuje písemně.
§8
Zjišťování výše příjmů
pro účely jiných právních předpisů
Zjišťuje-li se pro účely jiných právních předpisů
výše příjmů, k příspěvku se nepřihlíží.
§9
Státní správa
Státní správu podle tohoto zákona vykonává
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a) krajská pobočka Úřadu práce,
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen
„ministerstvo“),
c) kontaktní místo veřejné správy podle § 8a
odst. 2 písm. b) až d) zákona o informačních
systémech veřejné správy,
d) kontaktní místo veřejné správy, kterým je držitel poštovní licence podle § 8a odst. 2 písm. f)
zákona o informačních systémech veřejné
správy.
§ 10
Řízení o příspěvku
(1) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka
Úřadu práce. Místní příslušnost se řídí místem, kde
má dítě bydliště; nelze-li takto místní příslušnost
určit, je místně příslušná kterákoliv krajská pobočka
Úřadu práce.
(2) Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje, jde-li o příspěvek podle § 2 odst. 2, na žádost dítěte
zastoupeného zákonným zástupcem nebo osobou,
které bylo dítě svěřeno do péče, pokud s dítětem
v době podání žádosti žijí. Řízení je zahájeno okamžikem podání žádosti.
(3) Účastníkem řízení je dítě, o jehož nároku se
rozhoduje.
§ 11
Náležitosti žádosti
(1) Žádost o přiznání příspěvku kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu
přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte,
byl-li mu vydán,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo posuzované osoby,
popřípadě evidenční číslo pojištěnce přidělené
orgánem sociálního zabezpečení, nemá-li přiděleno rodné číslo, a číslo dokladu totožnosti,
c) kontaktní údaje, zejména adresa elektronické
pošty a telefonní číslo,
d) adresu bydliště dítěte a posuzované osoby,
e) volbu, jakým způsobem má být příspěvek vyplacen,
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f) čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu posuzovaných osob v roce 2021,
g) jde-li o posuzovanou osobu, která vykonávala
v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost
v paušálním režimu jako hlavní činnost15), prohlášení o této skutečnosti,
h) prohlášení o bydlišti na území České republiky,
nejde-li o osobu podle § 2 odst. 5 písm. b).
(2) Žádost o přiznání příspěvku podle § 2
odst. 2 se podává prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je součástí informačního systému o dávkách státní sociální podpory podle § 63
odst. 3 zákona o státní sociální podpoře nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy podle
§ 9 písm. c) a od 1. října 2022 rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy uvedeného
v § 9 písm. d). Úřad práce České republiky tomu,
kdo podal žádost o příspěvek, bezodkladně potvrdí
přijetí této žádosti.
(3) Nelze-li skutečnosti rozhodné podle tohoto
zákona pro nárok na příspěvek zjistit v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, je
žadatel povinen na výzvu krajské pobočky Úřadu
práce tyto skutečnosti prokázat.
(4) Údaje o výši příjmu posuzované osoby jsou
vyloučeny z nahlížení do spisu.
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§ 13
Odpovědnost příjemce příspěvku
(1) Přijal-li příjemce příspěvku příspěvek, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl přiznán
nebo vyplacen neprávem, nebo jinak způsobil, že
příspěvek byl přiznán nebo vyplacen neprávem, je
povinen příspěvek vrátit.
(2) Nevydá-li krajská pobočka Úřadu práce
rozhodnutí o povinnosti vrátit příspěvek neprávem
přiznaný nebo vyplacený do 3 let ode dne, kdy byl
příspěvek vyplacen, zaniká nárok na vrácení neprávem přiznaného nebo vyplaceného příspěvku.
(3) O povinnosti vrátit příspěvek rozhoduje
krajská pobočka Úřadu práce, která příspěvek vyplatila. Příspěvek neprávem vyplacený může být sražen
z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky
státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné
nouzi. Vrácené příspěvky vybírá krajská pobočka
Úřadu práce, která o povinnosti vrátit příspěvek rozhodla.
(4) Vymáhání neoprávněně vyplacených příspěvků provádí příslušný celní úřad.
(5) Vrácené příspěvky podle odstavce 1 nebo
příspěvky vymožené podle odstavce 4 jsou příjmem
státního rozpočtu.
§ 14

§ 12

Povinnost sdělovat údaje

Rozhodnutí

(2) Nevyhotovuje-li se rozhodnutí písemně,
učiní se o něm pouze záznam do spisu; § 67 odst. 2
správního řádu o obsahu záznamu se použije obdobně. Rozhodnutí může být prvním úkonem
správního orgánu v řízení a nabývá vykonatelnosti
provedením záznamu do spisu.

(1) Krajská pobočka Úřadu práce a ministerstvo
jsou oprávněny vyžadovat od České správy sociálního zabezpečení a orgánů Finanční správy České
republiky údaje o výši příjmů podle § 4 odst. 2 rozhodných pro nárok na příspěvek a údaje nezbytné
pro výplatu příspěvku a kontrolu nároku na příspěvek, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí v případě příslušníků bezpečnostních sborů podle odstavce 4. Poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti
mlčenlivosti podle daňového řádu.

(3) Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 se vyhotovuje písemně a oznámí se příjemci příspěvku, jestliže o to požádá do 15 dnů ode dne výplaty příspěvku. Nestane-li se tak, nabývá rozhodnutí právní
moci marným uplynutím této lhůty.

(2) Krajská pobočka Úřadu práce a ministerstvo
jsou oprávněny vyžadovat od státních orgánů a osob
údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na
příspěvek, jeho výplatu a kontrolu; to neplatí, jde-li
o údaje podle odstavce 1.

(4) Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný
účinek.

(3) Státní orgány a osoby jsou povinny na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce ve sta-

(1) Rozhodnutí se vyhotovuje písemně jen
v případě, že příspěvek nebyl přiznán nebo je ustanoven zvláštní příjemce.
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§ 15

novené lhůtě sdělit údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na příspěvek, jeho výplatu a kontrolu.
(4) Byla-li posuzovaná osoba v roce 2021 příslušníkem Bezpečnostní informační služby, Úřadu
pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České
republiky, dokládá na výzvu krajské pobočky Úřadu
práce příjem v listinné podobě. Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace,
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Policie
České republiky a Hasičský záchranný sbor České
republiky se na této listině vykazují souhrnným
označením „Bezpečnostní sbory ČR“. Při tomto vykazování mohou používat kontaktní údaje Ministerstva vnitra.
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Kontrolní činnost
(1) Krajská pobočka Úřadu práce ověřuje
správnost a úplnost podkladů předložených osobami
uvedenými v § 14.
(2) Zaměstnanci zařazení v krajské pobočce
Úřadu práce pověření provedením kontroly ověřují
plnění povinností uložených v § 14.
§ 16
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 9
písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.
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197
ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje zvláštní postupy
v oblasti územního plánování a stavebního řádu při
umisťování, povolování a provádění staveb sloužících ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se
podle jiných právních předpisů upravujících postupy
při umisťování, povolování a provádění staveb.

(3) Nezbytná stavba je stavbou dočasnou, jejíž
doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí
právních účinků společného územního souhlasu
a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
§3
(1) Stavebníkem nezbytné stavby je Česká republika nebo její příspěvková organizace, státní podnik, státní organizace, kraj, obec nebo jimi zřízená
nebo založená právnická osoba.
(2) Vlastníkem nezbytné stavby může být pouze
osoba uvedená v odstavci 1. Pokud je postupem
podle § 14 nezbytná stavba změněna na stavbu trvalou, lze ji po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o změně doby trvání nezbytné stavby
převést pouze na osoby uvedené v odstavci 1.

§2
Nezbytná stavba

ČÁST DRUHÁ

(1) Nezbytnou stavbou je stavba sloužící ke
zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených
osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pokud jde o

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

a) stavbu nebo soubor staveb pro bydlení nebo
ubytování, vzdělávání, výchovu a školské
služby, zdravotní nebo sociální služby a s nimi
související stavby technické a dopravní infrastruktury,
b) změnu v účelu užívání stavby podmíněnou
změnou dokončené stavby, která vyžaduje
ohlášení nebo stavební povolení, nebo
c) změnu dokončené stavby.
(2) Nezbytnou stavbou podle odstavce 1 není
stavba nebo soubor staveb, změna v účelu užívání
nebo změna dokončené stavby podléhající posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

§4
Rozhodnutí o výjimce
(1) Nezbytnou stavbu lze umístit pouze v souladu s územně plánovací dokumentací nebo na základě rozhodnutí o výjimce.
(2) Rada obce a v obcích, kde se rada obce nevolí, zastupitelstvo obce může na žádost stavebníka
rozhodnout o výjimce z těch ustanovení územního
plánu nebo regulačního plánu, která znemožňují
umístit nezbytnou stavbu na pozemku v zastavěném
území, zastavitelné ploše nebo ploše přestavby, a to
v plochách se stávajícím nebo požadovaným způsobem využití bydlení, rekreace, občanského vybavení,
veřejných prostranství, smíšených obytných, výroby
a skladování a smíšených výrobních.
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(3) Zastupitelstvo obce si může vyhradit rozhodování o výjimce namísto rady obce.
(4) Rozhodnutí o výjimce obsahuje kromě
obecných náležitostí podle správního řádu
a) označení územně plánovací dokumentace, které
se výjimka týká,
b) stanovení rozsahu částí územně plánovací dokumentace, které se pro umístění nezbytné
stavby nepoužijí, a
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§ 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „společný souhlas“).
(2) Pro příslušnost stavebního úřadu se použije
§ 94j zákona č. 183/2006 Sb. obdobně.
§7
Společné oznámení nezbytné stavby

(5) Odvolání proti rozhodnutí o výjimce není
přípustné. Rozhodnutí o výjimce platí po dobu
trvání nezbytné stavby.

(1) Oznámení záměru nezbytné stavby podle
§ 96 a ohlášení stavebního záměru nezbytné stavby
podle § 105 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „společné oznámení nezbytné stavby“) lze podat do
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

(2) Ke společnému oznámení nezbytné stavby
stavebník připojí alespoň

c) druh a účel nezbytné stavby.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY
NA NEZBYTNÉ STAVBY
§5
Při provádění nezbytné stavby se stavebník
může odchýlit od
a) § 20 odst. 1 a 2, § 20 odst. 5 písm. a), § 20
odst. 7 a § 21, 22 a 24 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů,
b) § 5 a 7, § 8 odst. 1 písm. f), § 11 odst. 1, 2, 4, 5, 7
a 8, § 12, 13, 39, 40, 43 a 44, § 45 odst. 1, 2 a 5
a § 49 odst. 1 až 3, 5, 6 a 8 vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve
znění pozdějších předpisů, a
c) § 11, 14, 18, 30, 32, 33, 44 a 45, § 46 odst. 2 a 3,
a § 51 nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016
Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 16/
/2018 Sb. hl. m. Prahy.
ČÁST ČTVRTÁ
ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
V OBLASTI STAVEBNÍHO ŘÁDU

a) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle jiných
právních předpisů,
b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) dokumentaci nezbytné stavby, která obsahuje
jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,
d) rozhodnutí o výjimce podle § 4, bylo-li vydáno,
e) souhlas k umístění nezbytné stavby podle
§ 184a zákona č. 183/2006 Sb.,
f) návrh doby trvání nezbytné stavby,
g) návrh lhůty, ve které bude nezbytná stavba provedena,
h) prohlášení stavebníka o účelu užívání nezbytné
stavby spolu s uvedením následků hromadného
přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, k jejichž zmírnění
má nezbytná stavba sloužit, a
i) požárně bezpečnostní řešení stavby, pokud je
podle jiného právního předpisu vyžadováno.
(3) Z jednoduchého technického popisu podle
odstavce 2 písm. c) musí vyplývat, že nezbytná
stavba je navržena v souladu s § 5.

§6
Společný souhlas
(1) Stavebník může nezbytnou stavbu provést
na základě společného územního souhlasu a souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru podle

§8
Zahájení provádění nezbytné stavby
v době trvání krizového stavu
(1) Nezbytná stavba, která je stavbou, jejíž pro-
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vedení nařídila vláda nebo hejtman kraje podle krizového zákona, může být zahájena bez předchozího
společného souhlasu, jedná-li se o výrobek plnící
funkci stavby sloužící k ubytování. To neplatí,
jedná-li se o nezbytné stavby prováděné v územích
vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné
oznámení záměru nesplňuje podmínky pro vydání
společného souhlasu, nebo jím mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených
v odstavci 3, ledaže by s tím tyto osoby vyjádřily
souhlas, sdělí stavebníkovi, že společný souhlas nemůže být vydán.

(2) Společné oznámení nezbytné stavby zahájené bez předchozího společného souhlasu podá stavebník bezodkladně, nejdéle do 3 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

§ 11

(3) Přílohy podle § 7 odst. 2 doručí stavebník
stavebnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne společného oznámení nezbytné stavby zahájené bez
předchozího společného souhlasu.
§9
Dotčené orgány a vlastníci
technické infrastruktury
(1) Dotčený orgán vydá závazné stanovisko
k nezbytné stavbě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného
stanoviska požádán. Lhůtu pro vydání závazného
stanoviska nelze prodloužit.
(2) Vlastník technické infrastruktury sdělí stavebníkovi údaje o její poloze, podmínkách napojení
a ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou
činnost a provedení stavby, a to do 15 dnů ode dne
podání žádosti stavebníka.
§ 10
Vydání společného souhlasu
(1) Společný souhlas vydá stavební úřad do
15 dnů ode dne doručení úplného společného oznámení stavebnímu úřadu.
(2) Společný souhlas obsahuje rovněž
a) podmínky pro provádění nezbytné stavby, případně podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,
b) dobu trvání nezbytné stavby a
c) lhůtu pro provedení nezbytné stavby.
(3) Společný souhlas se doručuje rovněž osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
ke stavbám na nich může být umístěním nebo provedením nezbytné stavby přímo dotčeno.

Oznámení o záměru užívání nezbytné stavby
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu
záměr započít s užíváním dokončené nezbytné
stavby nejméně 7 dnů předem.
§ 12
Užívání dokončené nezbytné stavby
(1) Dokončená nezbytná stavba nevyžaduje
k užívání kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí.
(2) Stavební úřad provede kontrolní prohlídku
nezbytné stavby bez zbytečného odkladu po doručení oznámení podle § 11. Při kontrolní prohlídce
stavební úřad ověří, zda nezbytná stavba byla provedena v souladu se společným souhlasem a zda její
užívání nebude ohrožovat život nebo zdraví osob
nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce, že nezbytná stavba tyto podmínky nesplňuje, v řízení na
místě zakáže užívání nezbytné stavby. Odvolání
proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek. Po odstranění nedostatků, pro které
bylo užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě souhlasu stavebního
úřadu.
(3) Splňuje-li nezbytná stavba podmínky podle
odstavce 2 věty druhé, vydá stavební úřad bez zbytečného odkladu po provedení kontrolní prohlídky
souhlas s užíváním nezbytné stavby. V souhlasu
s užíváním nezbytné stavby může stavební úřad nařídit odstranění zjištěných nedostatků.
(4) Souhlas s užíváním nezbytné stavby se doručuje pouze stavebníkovi a nabývá právních účinků
dnem doručení.
(5) Užívání dokončené nezbytné stavby může
být také zahájeno, pokud stavební úřad do 7 dnů ode
dne doručení oznámení podle § 11 nevydá souhlas
s užíváním nezbytné stavby nebo její užívání nezakáže.
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§ 13
Soudní přezkum
(1) Žalobu proti společnému souhlasu podle tohoto zákona lze podat do 1 měsíce ode dne doručení
souhlasu s provedením nezbytné stavby.
(2) Žalobě nelze přiznat odkladný účinek.
§ 14
Změna doby trvání nebo účelu nezbytné stavby
(1) Při změně nezbytné stavby na stavbu trvalou a při změně v užívání nezbytné stavby se postupuje podle ustanovení stavebního zákona o změně
v užívání stavby. Žádost o změnu v užívání stavby
je možné podat pouze v době trvání nezbytné
stavby; doba trvání nezbytné stavby neskončí dříve,
než bude rozhodnuto o žádosti o změnu v užívání
nezbytné stavby.
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(2) Změna nezbytné stavby na stavbu trvalou
musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu a s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a jinými právními předpisy.
(3) Nesplňuje-li nezbytná stavba požadavky
podle odstavce 2, stavební úřad žádost o změnu
v užívání nezbytné stavby na stavbu trvalou zamítne
a zahájí řízení o odstranění nezbytné stavby.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 15
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.
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198
ZÁKON
ze dne 24. června 2022,
kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.,
a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Čl. I
Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
ve znění zákona č. 175/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“
nahrazuje čárkou.
2. V § 1 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) poskytování nouzového ubytování a dočasného
nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro
osoby s udělenou dočasnou ochranou a žadatele
o udělení dočasné ochrany (dále jen „ubytování“) a“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
3. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slova „krizového zákona“ vkládají slova „nebo kterému nebylo
poskytnuto ubytování podle § 6b“.
4. Za § 6a se vkládají nové § 6b až 6f, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 6b
Ubytování
(1) Poskytování ubytování podle tohoto zákona je veřejnou službou. Ubytování se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému
evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší (dále jen „evidence“).

(2) Ubytování formou nouzového ubytování se
poskytuje na dobu zpravidla nepřesahující 3 měsíce,
a to zejména v objektech, které jsou trvale určeny
k bydlení nebo slouží jako ubytovací zařízení. Ubytování formou dočasného nouzového přístřeší se poskytuje na dobu zpravidla nepřesahující 1 měsíc, a to
zejména v objektech zřízených nebo upravených
jednorázově k tomuto účelu. Dočasné nouzové přístřeší slouží přednostně pro ubytování žadatelů
o udělení dočasné ochrany, osob, které nebylo možné z důvodu kapacity ubytovat v nouzovém ubytování, a osob, které odmítly nouzové ubytování nebo
ukončily pobyt v nouzovém ubytování. Rozsah poskytovaných souvisejících služeb a rozložení kapacit
ubytování v území stanoví vláda nařízením.
(3) Hejtman kraje a primátor hlavního města
Prahy (dále jen „hejtman“) na základě rozhodnutí
vlády vytváří na území kraje nebo hlavního města
Prahy (dále jen „kraj“) zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování
ubytování a přijímá další opatření ke koordinaci poskytování ubytování. Ministerstvo vnitra přijímá
opatření k zajištění koordinace činností podle věty
první.
(4) Přidělení ubytování osobě s udělenou dočasnou ochranou nebo žadateli o udělení dočasné
ochrany, změnu ubytování a vyřazení této osoby
z ubytování provádí prostřednictvím evidence krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy (dále
jen „krajský úřad“), Ministerstvo vnitra, Hasičský
záchranný sbor České republiky nebo Policie České
republiky. Ubytování se přiděluje zpravidla v objektu
na území kraje podle místa podání žádosti o udělení
dočasné ochrany, a pokud již byla dočasná ochrana
udělena, podle místa uplatnění požadavku na ubytování. Údaje o začátku a ukončení ubytování může do
evidence zapisovat také osoba, která je oprávněna
nakládat s objektem určeným pro ubytování (dále
jen „provozovatel“).
(5) Provozovatel je povinen po dobu zařazení

Sbírka zákonů č. 198 / 2022

Strana 2432

v evidenci umožnit v objektu zařazeném v evidenci
poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity.
Provozovatel poskytuje ubytované osobě ubytování
bezplatně.
§ 6c
Zajištění kapacit pro ubytování
(1) Hejtman zajišťuje na území příslušného
kraje ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských obvodů dostupnost kapacit ubytování.
(2) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
jsou v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím vlády povinny vyčlenit u organizačních složek
státu, státních příspěvkových organizací a státních
podniků ve své působnosti kapacity pro ubytování
a zajistit podmínky pro jejich využití.
§ 6d
Evidence
(1) Správcem evidence je Ministerstvo vnitra.
Evidence obsahuje
a) údaje o umístění, druhu a kapacitě ubytování,
b) identifikační údaje provozovatele a
c) identifikační údaje osob využívajících ubytování, včetně údajů o začátku a ukončení využívání ubytování.
(2) Ubytování, jehož kapacity jsou zajišťovány
hejtmanem, zařazuje do evidence krajský úřad na
základě písemné dohody hejtmana s provozovatelem,
popřípadě na základě písemné dohody provozovatele a starosty obce s rozšířenou působností, městské
části nebo městského obvodu, pokud ho uzavřením
dohody hejtman pověřil. Výmaz ubytování z evidence před uplynutím doby, na kterou bylo ubytování do evidence zařazeno, popřípadě snížení kapacity, provede krajský úřad na základě písemného požadavku provozovatele s účinností k patnáctému dni
po doručení tohoto požadavku.
(3) Ubytování, jehož kapacity zajišťují ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady, zařazuje
do evidence a z evidence vyřazuje Ministerstvo vnitra na základě podnětu ministerstva nebo jiného
ústředního správního úřadu.
(4) Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností, úřad městského obvodu a úřad městské
části je oprávněn při plnění svých úkolů stanovených
zákonem
a) vyžadovat údaje od provozovatele a dále je
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zpracovávat, a to i před uzavřením dohody podle odstavce 2, a
b) využívat údaje z evidence, včetně osobních
údajů.
§ 6e
Paušální náhrada nákladů na ubytování
(1) Provozovatel zařazený do evidence podle
§ 6d odst. 2 má nárok na paušální náhradu nákladů
na ubytování za ubytovanou osobu a noc, a to podle
údajů vedených v evidenci. Tyto peněžní prostředky
poskytuje kraj a orgánem kraje příslušným k jejich
poskytnutí je krajský úřad.
(2) Výši paušální náhrady poskytované podle
odstavce 1 stanoví vláda nařízením podle druhu
ubytování a druhu provozovatele, a to v rozmezí
od 200 do 350 Kč za ubytovanou osobu a noc.
(3) Peněžní prostředky ve výši výdajů kraje podle odstavce 1 poskytuje Ministerstvo financí kraji
na základě jeho žádosti formou dotace zpětně za
kalendářní měsíc nejpozději do 2 měsíců od podání
žádosti, a to z prostředků účelové rezervy finančních
prostředků na řešení krizových situací a odstraňování
jejich následků v rozpočtové kapitole Všeobecná
pokladní správa. Ustanovení rozpočtových pravidel
o výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace se
nepoužije.
(4) V případě provozovatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou krajem, může peněžní
prostředky podle odstavce 2 poskytnout kraj v rámci
příspěvku na provoz.
§ 6f
Zvláštní pravidla pro zajišťování ubytování
(1) Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností, úřad městského obvodu a úřad městské
části je oprávněn provádět u provozovatele kontrolu
dodržování povinností podle tohoto zákona a podmínek pro poskytování paušální náhrady podle § 6e.
(2) Na postupy podle § 6b až 6e se nevztahuje
správní řád. Uzavření dohody podle § 6d odst. 2
není zadáním veřejné zakázky.
(3) Plnění úkolů podle § 6b až 6e orgány kraje
a orgány obcí je výkonem přenesené působnosti.
(4) Provozovatel, který je příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo státní příspěvkovou organizací, je oprávněn poskytovat ubytování v rámci své hlavní činnosti na základě samot-
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následujícího po kalendářním měsíci, v němž
byla cizinci udělena dočasná ochrana,

ného zařazení do evidence, a to bez předchozí
úpravy zřizovací listiny.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Smlouvy o zajištění ubytování uzavřené krajem,
hlavním městem Prahou, obcí s rozšířenou působností, městskou částí nebo městským obvodem za
účelem zajištění nouzového ubytování nebo dočasného nouzového přístřeší přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za dohody podle
§ 6d odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění tohoto
zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o opatřeních v oblasti
zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Čl. III
Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 se slova „ve výši 5 000 Kč měsíčně opakovaně, a to po dobu 5 kalendářních měsíců“ nahrazují slovy „ , a to od měsíce“, slovo „následujících“ se nahrazuje slovem „následujícího“
a slova „nebo formou čestného prohlášení“ se zrušují.
2. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

1. pro cizince s dočasnou ochranou od 18 let
věku částku podle § 2 zákona č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění pozdějších předpisů,
2. pro cizince s dočasnou ochranou do 18 let
věku částku podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Věk cizince s dočasnou ochranou rozhodný
pro stanovení výše dávky je věk, kterého dosáhne
v kalendářním měsíci, na který dávka náleží.
(5) Obdobím, za které se zjišťuje splnění podmínek nároku na dávku, je období kalendářního měsíce, na který je podána žádost o dávku.
(6) Nárok na dávku na kalendářní měsíc vzniká
splněním podmínek stanovených tímto zákonem.
Nárok na výplatu dávky na kalendářní měsíc, na
který vznikl nárok splněním podmínek stanovených
tímto zákonem, zaniká, pokud do konce tohoto kalendářního měsíce nebyla podána žádost o dávku na
tento kalendářní měsíc.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 7 až 9.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Byla-li žádost o dávku podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při posuzování nároku na dávku podle zákona č. 66/2022
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

„(3) Výše dávky podle odstavce 2 činí na kalendářní měsíc
a) od prvního do pátého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, částku 5 000 Kč,
b) od šestého kalendářního měsíce bezprostředně
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.
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199
ZÁKON
ze dne 24. června 2022,
kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

Čl. I

„§ 3a

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „(dále jen „ministerstvo“)“.
2. V § 2 odst. 3 větě druhé se slova „školství,
mládeže a tělovýchovy“ zrušují.
3. Za § 2a se vkládají nové § 2b a 2c, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 2b
Lhůta k zahájení povinné školní docházky
Cizinec je povinen zahájit povinnou školní docházku nebo povinné předškolní vzdělávání nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.
§ 2c
Postup při vyřazení ze školy
Pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo
střední škole, vzdělávání v přípravné třídě základní
školy nebo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti
v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy
zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou
školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí
této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole
nebo v přípravné třídě nebo žákem školy.“.

Zařazování cizinců do tříd a oddělení
(1) Ředitel mateřské, základní nebo střední
školy, konzervatoře nebo školní družiny zařazuje
cizince přednostně do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců.
(2) Zřídit třídu nebo oddělení složené výhradně
z cizinců lze v mateřské, základní nebo střední škole,
konzervatoři nebo školní družině pouze v případě,
že není jiné uspořádání z organizačních nebo personálních důvodů možné.
(3) Ředitel mateřské, základní nebo střední
školy, konzervatoře nebo školní družiny je povinen
zajistit postupné zapojování cizinců do vzdělávání ve
třídách, skupinách nebo odděleních nesložených výhradně z cizinců.
(4) Pokud jsou třída nebo oddělení podle odstavce 2 zřízeny, ředitel školy tyto cizince zařadí do
tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců,
jakmile to bude organizačně a personálně možné.“.
5. V § 5 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
6. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně
nadpisů znějí:
„§ 5a
Zvláštní pravidla k termínům, lhůtám,
přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
(1) Ke zmírnění následků hromadného přílivu
vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace může ministerstvo určit opatřením
obecné povahy ve vztahu k cizincům
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a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo
lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy nebo stanovené na
jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,
nebo
b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke
vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud
by postup podle školského zákona nebo tohoto
zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
(2) Opatření obecné povahy musí být vydáno
v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými
v § 2 školského zákona.
(3) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření
obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na
své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření
obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na
úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm
uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně
zruší nebo změní.
§ 5b
Údaje o cizincích
(1) Právnická osoba nebo organizační složka
státu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předá ministerstvu na jeho výzvu elektronickým způsobem údaje o cizincích obsažené v jejich
dokumentaci nebo ve školní matrice. Právnická
osoba nebo organizační složka státu vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení sdružuje
a předává podle věty první také údaj o číslu vízového
štítku, pokud jej má cizinec na vízu vyznačeno; cizinec je povinen tento údaj právnické osobě předat.
(2) Ministerstvo poskytuje údaje podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra, Policii České republiky,
Ministerstvu práce a sociálních věcí a Úřadu práce
České republiky pro účely výkonu jejich působnosti.“.
7. V § 6 odst. 1 se slova „pro zájmové vzdělávání” a slova „děti, žáci, studenti nebo účastníci,
kteří jsou“ zrušují, slova „státními občany“ se nahrazují slovy „státní občané“ a za slovo „Ukrajiny,“
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se vkládají slova „nebo výchovu a vzdělávání samostatného cizince nebo státního občana Ukrajiny“.
8. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Právnická osoba vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení může vzdělávání cizinců zajišťovat vedle jiného pedagogického pracovníka také pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících a který má znalost ukrajinského
jazyka na úrovni rodilého mluvčího a znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané
práce. Znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném
pro výkon dané práce ověří ředitel školy nebo školského zařízení rozhovorem.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 6 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „ , který se podílí na vzdělávání cizinců,“.
10. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slova „státní
vysoké školy“ vkládají slova „nebo děkan fakulty“,
za slovo „rektora“ se vkládají slova „nebo děkana“
a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo do
maximální doby studia“.
11. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) rektor veřejné nebo státní vysoké školy nebo
děkan fakulty nebo orgán soukromé vysoké
školy vykonávající působnost rektora nebo děkana rozhodnout, že se doba studia v období
ode dne 24. února 2022 do dne nabytí právní
moci rozhodnutí o přerušení studia podle písmene e) nezapočítává do maximální doby studia.“.
12. V § 8 odst. 3 se text „e)“ nahrazuje textem „f)“.
13. V § 10 odst. 2 se slova „31. března 2023,
s výjimkou ustanovení § 6, které pozbývá platnosti
uplynutím dne 31. srpna 2022“ nahrazují slovy
„31. srpna 2023“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
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kona v řízení zahájeném po 24. únoru 2022 pravomocně rozhodnuto o přerušení studia cizince podle
§ 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. nebo státního občana Ukrajiny, který není takovým cizincem, může
rektor veřejné nebo státní vysoké školy nebo děkan
fakulty nebo orgán soukromé vysoké školy vykonávající působnost rektora nebo děkana rozhodnout,
že doba, na niž bylo studium přerušeno, se nezapo-
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čítává do celkové doby přerušení studia nebo do
maximální doby studia.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Jurečka v. r.
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