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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmí-
nek pro poskytování dotací na lesnicko-environmen-
tální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb.,
nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/
/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb. a nařízení
vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 8 se slova „ , a to způsobem, který
popíše v projektu na titul zlepšování druhové skladby,
jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto
nařízení“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „zařazené“ na-
hrazuje slovem „celé“.

3. V § 5 písm. e) se slova „ , v souladu s projektem
na titul zlepšování druhové skladby nebo s oznámením
podle § 8 odst. 6“ zrušují.

4. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Sazba dotace na titul zlepšování druhové
skladby při podílu melioračních a zpevňujících dřevin
převyšujícím stanovený minimální podíl ve zvolené po-
rostní skupině

a) o 5 až 15 % činí 44 EUR na 1 hektar zvolené
porostní skupiny za kalendářní rok; v oblas-
tech Natura 2000 a zvláště chráněných územích
55 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za
kalendářní rok,

b) nad 15 do 25 % činí 73 EUR na 1 hektar zvolené
porostní skupiny za kalendářní rok; v oblas-
tech Natura 2000 a zvláště chráněných územích
89 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za
kalendářní rok,

c) nad 25 do 35 % činí 102 EUR na 1 hektar zvolené
porostní skupiny za kalendářní rok; v oblas-
tech Natura 2000 a zvláště chráněných územích
125 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny
za kalendářní rok,

d) nad 35 % činí 116 EUR na 1 hektar zvolené po-
rostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Na-
tura 2000 a zvláště chráněných územích 140 EUR
na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalen-
dářní rok.“.

5. V § 7 odst. 2 závěrečné části ustanovení se číslo
„4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu přísluš-
ného dvacetiletého období došlo ke zvýšení celkové
plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu
zlepšování druhové skladby v rozhodnutí podle § 3
odst. 4 na základě provedení změn v plánu nebo
osnově ne o více než o 15 %, Fond žadateli na základě
žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel zvýšenou
plochu uvede, poskytne dotaci na tuto zvýšenou plo-
chu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období
dojde u žadatele ke zvýšení plochy z důvodu změny
plánu nebo osnovy o více než 15 % plochy zvolené
porostní skupiny, Fond rozhodne o vyřazení zvolené
porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby
a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plo-
chu celé zvolené porostní skupiny, na které byla pod-
mínka porušena.“.

8. V § 7 odst. 5 se slova „nebo 3“ nahrazují slovy
„písm. a) až c), e) nebo f) nebo v odstavci 4“.

9. V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o po-
skytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost
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o změnu zařazení, v níž uvede požadovanou změnu
zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených
v odstavci 2, 3 nebo 4, s výjimkou změny oznámené
ve lhůtě podle odstavce 5.“.

10. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

„(7) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého
období dojde u žadatele k částečnému snížení plochy
porostní skupiny na základě jiných skutečností než
těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, žadatel podá žá-
dost o změnu zařazení podle odstavce 6, k níž doloží
potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově za-
řazovaná snížená plocha porostní skupiny je totožná
s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu.
Žadatel zajistí viditelné označení skutečné hranice nově
zařazované snížené plochy porostní skupiny v terénu.
Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hos-
podáře, popřípadě bude-li kontrolou na místě zjištěno,
že tímto postupem nebyla zařazena celá porostní sku-
pina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování
druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci po-
skytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstav-
ce 8 a 9.

11. V § 7 odst. 8 se slova „4 nebo 5“ nahrazují
slovy „5 nebo 6“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

12. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy
dojde ke sloučení zvolených porostních skupin se
shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou na-
výšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin
nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na
základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně
zařazení do titulu zlepšování druhové skladby a po-
skytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny,
popřípadě součet ploch nově vzniklých porostních sku-
pin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v sou-
ladu s § 7 odst. 2 až 8 a § 8 odst. 4. Zjistí-li Fond, že

nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným
rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou navýše-
ného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí
Fond takto nově vzniklou zvolenou porostní skupinu
z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povi-
nen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené
porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 6 a 7.

13. V § 8 se odstavec 7 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se za slova „dotace příslušné pro“
vkládají slova „nově zjištěnou“.

15. V § 9 odst. 3 se za slovo „podmínku“ vkládají
slova „zajištění viditelného označení hranic porostní
skupiny“ a za slova „v § 5 písm. e)“ se vkládají slova
„nebo v § 7 odst. 7“.

16. V § 10a odst. 4 se slovo „snížení“ nahrazuje
slovem „změně“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“
a slovo „výměry“ se nahrazuje slovem „plochy“.

17. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; v případě hodnoty zakmenění a podílu melio-
račních a zpevňujících dřevin Fond použije matema-
tické zaokrouhlování na celé číslo“.

18. V příloze č. 3 se bod III. zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 53/2009
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se použije pro dotace poskytnuté na základě
žádosti pro rok 2013 a pro léta následující.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích,

ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na zachování hospodář-
ského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb.,
nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády
č. 106/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 6 se slova „ , a to způsobem, který
popíše v projektu na titul zachování hospodářského
souboru, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2
k tomuto nařízení“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „zařazené“ na-
hrazuje slovem „celé“.

3. V § 4 odst. 3 písm. d) se slova „ , podá spolu se
žádostí o poskytnutí dotace stanovisko Ministerstva ži-
votního prostředí, vydané podle zákona o ochraně pří-
rody a krajiny2)“ nahrazují slovy „a nastala v období
ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. pro-
since příslušného kalendářního roku, předloží Fondu
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního
roku stanovisko2) Ministerstva životního prostředí;
pokud tato změna nastala v období od 1. ledna přísluš-
ného kalendářního roku do dne podání žádosti o po-
skytnutí dotace, podává žadatel stanovisko Ministerstva
životního prostředí spolu se žádostí o poskytnutí do-
tace“.

4. V § 5 písm. f) se slova „ , v souladu s projektem
na titul zachování hospodářského souboru nebo s ozná-
mením podle § 7 odst. 9“ zrušují.

5. V § 7 odst. 2 závěrečné části ustanovení se čís-
lo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu přísluš-
ného dvacetiletého období došlo ke zvýšení celkové
plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu
zachování hospodářského souboru v rozhodnutí podle
§ 3 odst. 4 na základě provedení změn v plánu nebo
osnově ne o více než o 15 %, Fond žadateli na základě
žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel zvýšenou
plochu uvede, poskytne dotaci na tuto zvýšenou plo-
chu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4
až 11.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období
dojde u žadatele ke zvýšení plochy na základě prove-
dení změn v plánu nebo osnově o více než 15 % plochy
vybrané porostní skupiny, Fond rozhodne o vyřazení
vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodář-
ského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci po-
skytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny,
na které byla podmínka porušena.“.

8. V § 7 odst. 5 se slovo „výměry“ nahrazuje slo-
vem „plochy“ a slova „nebo 3“ se nahrazují slovy
„písm. a) až c) nebo e) až g) nebo v odstavci 4“.

9. V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o po-
skytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost
o změnu zařazení, v níž uvede požadovanou změnu
zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených
v odstavci 2, 3 nebo 4, s výjimkou změny oznámené
ve lhůtě podle odstavce 5.“.

10. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

„(7) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého
období dojde u žadatele k částečnému snížení plochy
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porostní skupiny na základě jiných skutečností než
těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, žadatel podá žá-
dost o změnu zařazení podle odstavce 6, k níž doloží
potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově za-
řazovaná snížená plocha porostní skupiny je totožná
s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu.
Žadatel zajistí viditelné označení skutečné hranice nově
zařazované snížené plochy porostní skupiny v terénu.
Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hos-
podáře, popřípadě bude-li kontrolou na místě zjištěno,
že tímto postupem nebyla zařazena celá porostní sku-
pina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zachování
hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit do-
taci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní sku-
piny.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8
až 12.

11. V § 7 odst. 8 se slova „4 nebo 5“ nahrazují
slovy „5 nebo 6“, slovo „výměru“ se nahrazuje slovem
„plochu“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

12. V § 7 odstavec 11 zní:

„(11) Jestliže při změně plánu nebo osnovy dojde
ke sloučení vybraných porostních skupin se shodným
rokem závazku a shodným porostním typem hospo-
dářského souboru zvolené etáže nebo k rozdělení vy-
brané porostní skupiny, Fond na základě žádosti
o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu

zachování hospodářského souboru a poskytne dotaci
na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě
součet nově vzniklých porostních skupin, s identifikací
z nového plánu nebo osnovy v souladu s odstavci 2
až 9. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny vybrané po-
rostní skupiny se shodným rokem závazku nebo shod-
ným porostním typem hospodářského souboru zvolené
etáže, vyřadí Fond takto nově vzniklou vybranou po-
rostní skupinu z titulu zachování hospodářského sou-
boru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na
plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla
podmínka porušena.“.

13. V § 8 odst. 2 se slovo „výměru“ nahrazuje
slovem „plochu“.

14. V § 8 odst. 3 se za slovo „podmínku“ vkládají
slova „zajištění viditelného označení hranice porostní
skupiny“ a za slova „v § 5 písm. f)“ se vkládají slova
„nebo § 7 odst. 7“.

15. V § 9a odst. 4 se slovo „snížení“ nahrazuje
slovem „změně“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

16. V příloze č. 2 se bod III. zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 15. března 2013

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. července 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Hejná Klatovy Plzeňský

Ministr:

Kubice v. r.
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čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1:
NEOLUXOR, Na Poříčí 25, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA,
Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-
-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.:
475 259 032, fax: 475 259 029; 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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
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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