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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb.,
o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem,

ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bliž-
ších podmínek při provádění opatření společné organi-
zace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006
Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb. a nařízení vlády
č. 320/2008 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
slova:
„Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmí-
něnost, odlišení a integrovaný administrativní a kon-
trolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy pří-
mých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro ze-
mědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy pří-
mých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro ze-
mědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005,
(ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení
(ES) č. 1782/2003.“.

2. V § 2 odst. 3 se slova „v příloze tohoto naří-
zení“ nahrazují slovy „v příloze č. 1 k tomuto naří-
zení“.

3. Za § 4 se vkládají nové § 5 až 8e, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 24 znějí:

„§ 5
Restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a pře-
měnu vinic podle předpisů Evropských společenství1)
podává pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření:
a) změna odrůdové skladby vinice,

b) přesun vinice do svahu,

c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy
vinné při současném zachování produkčního po-
tenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné,

d) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobo-
vanému zvěří, nebo

e) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobo-
vanému ptactvem.

(3) Žádost se podává pouze na opatření dokon-
čená v průběhu 12 měsíců před termínem podání žá-
dosti.

(4) Půdní blok nebo jeho díl musí být evidován
v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatel-
ských vztahů na žadatele jako vinice v souladu s regis-
trem vinic15).

(5) Žadatel musí dodržet podmínky uvedené v § 3
odst. 2.

(6) Žádost se podává Fondu nejpozději do

a) 28. února běžného kalendářního roku, pokud se
týká opatření podle odstavce 2 písm. e),

b) 30. dubna běžného kalendářního roku, pokud se
týká opatření podle odstavce 2 písm. a) až d).

(7) Podporu na restukturalizaci a přeměnu vinic
lze poskytnout žadateli, který za 3 hospodářské roky
předcházející podání žádosti podal prohlášení o sklizni
nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách
podle zákona o vinohradnictví a vinařství16), pokud
k tomu měl zákonnou povinnost.

(8) Fond jednotlivé žádosti podle § 6 až 8b vy-
hodnotí samostatně podle jednotlivých půdních bloků
nebo jejich dílů.

§ 6

Změna odrůdové skladby vinice

(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby
vinice se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17),
pokud

a) restrukturalizovaná část vinice má nejméně
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50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání
žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto
restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hos-
podářském roce neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice se osází jinou odrůdou než odrůdou
na restrukturalizované části vinice,

d) výsadba se provede odrůdou uznanou v České re-
publice nebo v jiném členském státě Evropských
společenství při počtu keřů nejméně 3 000 ks na
1 ha; v případě přesunu vinice do svahu při počtu
keřů nejméně 2 500 ks na 1 ha.

(2) V žádosti pěstitel uvede
a) registrační číslo vinice, ze které pocházejí práva na

opětovnou výsadbu,
b) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vi-

nice, na kterém byla vysazena nová vinice,
c) výměru nově vysazené vinice,
d) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,
e) datum dokončení změny odrůdové skladby vinice.

§ 7
Přesun vinice do svahu

(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se
vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice má nejméně
50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání
žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto
restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hos-
podářském roce neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice má průměrnou svažitost vyšší nebo
rovnu 12,5 stupně,

d) výsadba se provede odrůdou uznanou v České
republice nebo v jiném členském státě Evropských
společenství při počtu keřů nejméně 2 500 ks
na 1 ha,

e) výsadba nesmí být provedena na stejném půdním
bloku nebo jeho dílu, ze kterého pocházejí práva
na opětovnou výsadbu.

(2) V žádosti pěstitel uvede
a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu a registrační
číslo vinice, ze které pocházejí práva na opětovnou
výsadbu,

b) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vi-
nice, na který byla přesunuta nová vinice,

c) výměru přesunuté nově vysazené vinice,
d) odrůdovou skladbu přesunuté nově vysazené vi-

nice,

e) datum dokončení přesunu vinice do svahu.

§ 8
Snížení produkce révy vinné na jednom keři

révy vinné při současném zachování produkčního
potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné

(1) Podpora na opatření snížení produkce révy
vinné na jednom keři révy vinné při současném zacho-
vání produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy
vinné na 1 ha se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho
díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice má nejméně
50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání
žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto
restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hos-
podářském roce neklesne pod 0,2 ha,

c) zvýšení počtu keřů činí nejméně 1 000 ks keřů na
1 ha nad původní počet kusů keřů na 1 ha,

d) zvýšení počtu keřů se provede odrůdou uznanou
v České republice nebo v jiném členském státě
Evropských společenství při konečném počtu keřů
nejméně 3 000 ks na 1 ha.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) registrační číslo vinice, ze které pocházejí práva na
opětovnou výsadbu,

b) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vi-
nice, na kterém se nachází nově vysazená nebo
dosazená vinice,

c) zda se jedná o novou výsadbu nebo dosadbu,

d) výměru nově vysazené nebo dosazené vinice,
e) odrůdovou skladbu nově vysazovaných keřů,
f) datum dokončení snížení produkce révy vinné na

jednom keři révy vinné při současném zachování
produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy
vinné.

§ 8a
Ochrana keřů révy vinné proti poškození

způsobovanému zvěří

(1) Podpora na opatření ochrana keřů révy vinné
proti poškození způsobovanému zvěří se vyplácí na
celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto
restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hos-
podářském roce neklesne pod 0,2 ha,

b) se opatření
1. hromadné ochrany provádí oplocením vinice,

přičemž za oplocenou vinici se považuje vinice,
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jejíž oplocení zabrání průniku zvěře na vinici,
nebo

2. individuální ochrany provádí ochranou jednot-
livých keřů při počtu keřů nejméně 1 000 ks na
1 ha; individuální ochranou se nerozumí použití
chemického postřiku chránící keře révy vinné
proti okusu zvěří.

(2) Podpora na toto opatření se poskytne na jed-
notlivých půdních blocích nebo jejich dílech jednou
za 5 let.

(3) V žádosti pěstitel uvede
a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vi-

nice, na kterém se nachází chráněná vinice,
b) výměru chráněné vinice,
c) zvolené opatření podle odstavce 1 písm. b),
d) datum dokončení ochrany keřů révy vinné proti

poškození způsobovanému zvěří.

§ 8b
Ochrana keřů révy vinné proti poškození

způsobovanému ptactvem

(1) Podpora na opatření ochrana keřů révy vinné
proti poškození způsobovanému ptactvem se vyplácí
na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto
restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hos-
podářském roce neklesne pod 0,2 ha,

b) se opatření
1. pasivní ochrany provádí použitím pomůcek,

popřípadě přístrojů, odpuzujících ptactvo na
principu mechanickém, optickém nebo akustic-
kém, které nezpůsobují utrpení ptactva, a to
v množství nejméně 1 kus na každých započa-
tých 5 ha ochraňované vinice, nebo

2. aktivní ochrany provádí odpuzováním ptactva
činorodou přítomností fyzické osoby, a to nej-
méně v rozsahu 300 hodin v příslušném hospo-
dářském roce u jednoho pěstitele,

c) podpora na pasivní ochranu na jednotlivých půd-
ních blocích nebo jejich dílech se poskytne jednou
za 3 roky,

d) podpora na aktivní a pasivní ochranu se poskytuje
na vinice starší 3 let k roku podání žádosti,

e) v případě aktivní ochrany žadatel předloží na po-
žádání Fondu doklady prokazující časový rozsah
prováděné aktivní ochrany, z nichž je patrné ozna-
čení chráněného půdního bloku nebo jeho dílu,
způsob provádění aktivní ochrany a identifikace
osoby provádějící aktivní ochranu.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vi-
nice, na kterém se nachází chráněná vinice,

b) výměru chráněné vinice,

c) zvolené opatření podle odstavce 1 písm. b),

d) datum dokončení ochrany keřů révy vinné proti
poškození způsobovanému ptactvem.

§ 8c

Investice

(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů
Evropských společenství18) podává žadatel Fondu na
jím vydaném formuláři do 31. srpna běžného kalendář-
ního roku.

(2) Žádost o podporu lze podat na zařízení uve-
dené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pořízené nejdéle
12 měsíců před termínem pro podání žádosti.

(3) Podporu na investice lze poskytnout žadateli,
který za 3 hospodářské roky předcházející podání žá-
dosti podal prohlášení o sklizni nebo prohlášení o pro-
dukci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohrad-
nictví a vinařství16), pokud k tomu měl zákonnou po-
vinnost.

(4) V žádosti žadatel uvede

a) popis pořízeného zařízení podle přílohy č. 2 k to-
muto nařízení a jeho přínosu ke zvýšení výkon-
nosti podniku18),

b) v případě výměny popis původního zařízení,
včetně technických parametrů,

c) v případě výměny místo, kde se nachází původní
zařízení,

d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je
požadována podpora.

(5) Žadatel musí investici provést a doručit Fondu
doklady o její úhradě do 30. dubna následujícího kalen-
dářního roku po podání žádosti.

(6) Výměnu původního zařízení lze začít provádět
až po provedení kontroly ověřující stav původního za-
řízení.

(7) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.

§ 8d

Výše podpory

(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených
nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle
předpisu Evropských společenství19) v regionech zařa-
zených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konver-
gence20) na opatření
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a) změna odrůdové skladby vinice činí

1. 365 000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel
před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice
a práva na opětovnou výsadbu použil na novou
vinici; v případě, že vyklučené vlastní vinice
tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vy-
platí se žadateli odpovídající podíl podle vý-
měry vlastní vyklučené vinice,

2. 290 000 Kč na 1 ha vinice bez předchozího
klučení vlastní vinice,

b) přesun vinice do svahu činí

1. 400 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice, v pří-
padě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici
nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu pou-
žil na novou vinici, v případě, že vyklučené
vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu
nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající
podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 325 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez
předchozího klučení vlastní vinice,

c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy
vinné při současném zachování produkčního po-
tenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné činí

1. 150 000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel
před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice
a práva na opětovnou výsadbu použil na novou
vinici a v případě, že vyklučené vlastní vinice
tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vy-
platí se žadateli odpovídající podíl podle vý-
měry vlastní vyklučené vinice,

2. 75 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez
předchozího klučení vlastní vinice,

d) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy
vinné při současném zachování produkčního po-
tenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné dosadbou
činí 75 000 Kč na 1 ha vinice,

e) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobo-
vanému zvěří činí

1. 50 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření pro-
vedené individuální ochranou jednotlivých ke-
řů révy vinné při počtu keřů nejméně 1 000 ks
na 1 ha,

2. 90 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření pro-
vedené hromadnou ochranou oplocením vinice,

f) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobo-
vanému ptactvem činí

1. 30 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření pa-
sivní ochrany prováděné použitím pomůcek,
popřípadě přístrojů, odpuzujících ptactvo na
principu mechanickém, optickém nebo akustic-
kém, které nezpůsobují utrpení ptactva,

2. 20 000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření
aktivní ochrany prováděné odpuzováním ptac-
tva činorodou přítomností fyzické osoby.

(2) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených
nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle
předpisu Evropských společenství19) v regionech20) ne-
spadajících pod cíl Konvergence v rámci příslušného
opatření se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle
odstavce 1.

(3) Podpora na investice podle § 8c činí nejvýše
50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 mi-
liony Kč podle předpisu Evropských společenství21)
v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci
cíle Konvergence20) nebo nejvýše 40 % způsobilých
výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných regio-
nech20).

(4) Při rozhodování o poskytnutí podpory Fond
nejdříve rozhodne o žádostech pěstitelů týkajících se
ploch nezpůsobilých pro podání žádosti o prémii za
vyklučení vinic22), a to za předpokladu, že žadatel má
postavení pěstitele ve smyslu zákona o vinohradnictví
a vinařství, splňuje ostatní podmínky stanovené tímto
nařízením a restrukturalizovaná vinice se nachází ve
vinici ve vinařských obcích uvedených v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

(5) Na výplatu podpor podle žádostí o podporu
podle § 6 až 8a se použije 95 % roční částky uvedené
v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro
Českou republiku podle předpisu Evropských spole-
čenství23) (dále jen „Program“) určené na restruktura-
lizaci a přeměnu vinic. Fond výši podpory podle § 6 až
8a tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech
nároků ze žádostí o podporu podle § 6 až 8a tohoto
nařízení překročí výši přidělených finančních pro-
středků z rozpočtu Evropských společenství. V případě,
že veškeré oprávněné nároky ze žádostí o podporu po-
dle § 6 až 8a tohoto nařízení budou uhrazeny a zbude
část finančních prostředků, využijí se tyto zbylé pro-
středky na uhrazení žádostí podle § 8b tohoto nařízení.

(6) Na výplatu podpor podle žádostí o podporu
podle § 8c se použije roční částka uvedená v Programu
určená na investice. Fond výši podpory podle § 8c to-
hoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech ná-
roků ze žádostí o podporu podle § 8c tohoto nařízení
překročí výši přidělených finančních prostředků z roz-
počtu Evropských společenství. V případě, že veškeré
oprávněné nároky ze žádostí o podporu podle § 8c
tohoto nařízení budou uhrazeny a zbude část finanč-
ních prostředků, využijí se tyto zbylé prostředky na
uhrazení žádostí podle § 8b tohoto nařízení.

(7) Na vyřízení žádostí o podporu podle § 8b se
použije 5 % roční částky uvedené v Programu určené
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na restrukturalizaci a přeměnu vinic a případně zbylé
prostředky podle odstavců 5 a 6. Fond výši podpory
podle § 8b tohoto nařízení poměrně sníží, pokud sou-
hrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 8b
tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních
prostředků z rozpočtu Evropských společenství.

(8) Pokud po výplatě podpor podle odstavců 5
až 7 budou k dispozici nevyplacené prostředky, Fond
provede poměrný doplatek podpor až do přípustné
výše.

§ 8e

Osoba, která podává žádost podle § 2 a 5 tohoto
nařízení, není povinna podávat formulář jednotné žá-
dosti s vykázáním výměry všech půdních bloků nebo
jejich dílů evidovaných v evidenci využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů na žadatele24).

15) § 28 zákona č. 321/2004 Sb.
16) § 29 zákona č. 321/2004 Sb.
17) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
18) Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
19) Čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
20) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regio-
nální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu sou-
držnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

21) Čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
Čl. 17 písm. b) a písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

22) Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
23) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
24) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném

znění.“.

4. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1
a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Investice, při jejichž pořízení lze podat žádost o podporu

1. Pořízení nového lisu na hrozny,

2. pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění
matolinového klobouku,

3. pořízení nového filtru na víno.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádosti o podporu na restrukturalizaci a pře-
měnu vinic, podané Státnímu zemědělskému intervenč-
nímu fondu podle dosavadních předpisů Evropských
společenství1) a podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 33/2007 Sb., v hospodářském roce 2007/2008 do
15. října 2008 na opatření odpovídající opatřením podle
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, po-
kud nároky z nich nebyly uhrazeny, se považují za

žádosti podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Pro hospodářský rok 2008/2009 se žádosti
o podporu podle § 5 odst. 2 písm. e) nařízení vlády
č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, mohou podávat Státnímu země-
dělskému intervenčnímu fondu do 30. dubna 2009.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.
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83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2009

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor,
některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova,

a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/
/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském inter-
venčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

STANOVENÍ DŮSLEDKŮ PORUŠENÍ
PODMÍNĚNOSTI POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH
PODPOR, NĚKTERÝCH PODPOR V RÁMCI
SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM

A NĚKTERÝCH PODPOR PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo

použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále
jen „předpis Evropských společenství“) některé pod-
mínky pro poskytování přímých podpor, některých
podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a ně-
kterých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen
„dotace“), za účelem snížení nebo vyloučení dotací
z důvodu porušení podmíněnosti3) Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2

Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

(1) Fond nejprve vyhodnotí obdržené zprávy
o kontrole4) podle jednotlivých aktů5) uvedených v pří-
loze č. 1 k tomuto nařízení postupem stanoveným v § 3.

(2) Jestliže Fond postupem podle odstavce 1 zjistí,
že alespoň jedna zpráva o kontrole obsahuje úmyslné,
popřípadě opakované úmyslné porušení6) a přitom
nejde o úmyslné porušení v důsledku vícenásobného
opakování porušení téhož kontrolovaného požadavku
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1) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení
a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor
pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje
venkova, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/
/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999,
v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení
(ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

2) Čl. 36 písm. a) body i) až iv) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
3) Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Čl. 51 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Část II hlava I kapitola II oddíl II nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

4) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
5) Čl. 2 odst. 32 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
6) Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.



podle předpisu Evropských společenství7), Fond nesta-
noví za tuto oblast procentické snížení dotace postu-
pem podle odstavce 3 a přistoupí ke stanovení snížení
přímo podle § 8 odst. 2 nebo 4.

(3) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle od-
stavce 1, vypočte

a) souhrnné procentické snížení dotace postupem
stanoveným v § 4 za každou oblast řízení8),

b) souhrnné procentické snížení dotace postupem
stanoveným v § 5 za oblast dobrý zemědělský
a environmentální stav9),

c) souhrnné procentické snížení dotace postupem
stanoveným v § 6 za oblast minimální požadavky
pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rost-
lin10).

(4) Jestliže jsou stanovena souhrnná procentická
snížení za všechny oblasti v souladu s § 4 až 7, Fond
provede výpočet celkového snížení dotace v souladu
s § 8.

(5) Seznam kontrolovaných
a) požadavků11) pro oblast řízení je uveden v příloze
č. 2 k tomuto nařízení,

b) standardů12) pro oblast dobrý zemědělský a envi-
ronmentální stav je uveden v příloze č. 3 k tomuto
nařízení,

c) minimálních požadavků pro použití hnojiv a pří-
pravků na ochranu rostlin je uveden v příloze č. 3
k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění nařízení vlády č. 45/2009 Sb.

§ 3
Vyhodnocení zpráv o kontrole v rámci jednoho aktu

(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje úmyslné
porušení6) kontrolovaného požadavku, Fond přidělí

a) 0 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové zaned-
batelné porušení13),

b) 1 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové malé
porušení,

c) 3 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové střední
porušení,

d) 5 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové velké
porušení.

(2) Jestliže Fond obdržel více než jednu zprávu
o kontrole za tentýž akt, Fond pro účely dalšího vy-
hodnocení použije zprávu, která obdržela vyšší procen-
tické hodnocení. Je-li více zpráv se shodným nejvyšším
procentickým hodnocením, Fond použije zprávu do-
ručenou později.

§ 4

Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí řízení

Fond pro vyhodnocení snížení dotace v rámci
jedné oblasti řízení použije zprávu o kontrole s nejvyš-
ším procentickým hodnocením podle § 3 nebo, je-li
více zpráv se shodným nejvyšším procentickým hod-
nocením, použije zprávu doručenou později.

§ 5

Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblasti dobrý
zemědělský a environmentální stav

(1) Jestliže zpráva o kontrole na místě nebo zjiš-
tění správní kontroly neobsahuje úmyslné porušení6)
podmínky v rámci oblasti dobrý zemědělský a environ-
mentální stav, Fond přidělí

a) 0 % zprávě, u které bylo zjištěno celkové zaned-
batelné porušení13),

b) 1 % zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno
celkové malé porušení,

c) 3 % zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno
celkové střední porušení,

d) 5 % zprávě nebo zjištění, u kterých bylo zjištěno
celkové velké porušení.

(2) Fond pro vyhodnocení snížení dotace v rámci
oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav po-
užije zprávu o kontrole s nejvyšším procentickým hod-
nocením podle odstavce 1. Je-li v rámci oblasti dobrý
zemědělský a environmentální stav více zpráv se shod-
ným nejvyšším procentickým hodnocením, Fond po-
užije zprávu vytvořenou později.
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7) Čl. 66 odst. 4 pododst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
8) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
9) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

10) Čl. 39 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
11) Čl. 2 odst. 34 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
12) Čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
13) Čl. 24 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 66 odst. 2b nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.



§ 6
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblasti

minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků
na ochranu rostlin

Fond pro vyhodnocení souhrnného procentického
snížení dotace za oblast minimální požadavky pro pou-
žití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin použije usta-
novení § 3 a 4 obdobně.

§ 7
Výpočet celkového snížení dotace za oblasti řízení
a oblast dobrý zemědělský a environmentální stav

(1) Fond vypočte celkové snížení dotace za oblasti
řízení a oblast dobrý zemědělský a environmentální
stav jako součet souhrnných procentických snížení do-
tace zjištěných podle § 4 a 5.

(2) Jestliže výsledkem součtu podle odstavce 1 je
snížení v rozsahu

a) 2 %, Fond upraví snížení dotace na 1 %,
b) 4 %, Fond upraví snížení dotace na 3 %.

§ 8
Stanovení celkového snížení dotace při porušení

oblastí podléhajících podmíněnosti

(1) Jestliže u žadatele nebylo zjištěno v rámci ob-
lasti minimální požadavky pro použití hnojiv a pří-
pravků na ochranu rostlin porušení kontrolovaného
požadavku vedoucího ke snížení dotace za tuto oblast,
Fond použije pro stanovení celkového snížení dotace
snížení zjištěné podle § 7 nebo podle odstavce 2.

(2) Nestanoví-li předpis Evropských společen-
ství7) jinak a jestliže u žadatele nebylo zjištěno v rámci
oblasti minimální požadavky pro použití hnojiv a pří-
pravků na ochranu rostlin porušení kontrolovaného
požadavku vedoucího ke snížení dotace za tuto oblast
a alespoň jedna zpráva o kontrole doručená Fondu za
některou z oblastí řízení nebo oblasti dobrý zeměděl-
ský a environmentální stav obsahuje úmyslné nebo
úmyslné opakované porušení6), neuplatní se postup po-
dle odstavce 1, ale Fond postupuje v souladu s předpi-
sem Evropských společenství6) a sníží celkovou dotaci

a) o 20 %, neobsahuje-li ani jedna zpráva úmyslné
opakované porušení,

b) o 60 %, obsahuje-li alespoň jedna zpráva úmyslné
opakované porušení.

Fond může snížení podle písmen a) a b) zvýšit podle
předpisu Evropských společenství6).

(3) Jestliže u žadatele bylo podle § 6 stanoveno
Fondem snížení dotace za oblast minimální požadavky
pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a zá-
roveň ani jedna zpráva o kontrole za tuto oblast neob-

sahuje úmyslné nebo úmyslné opakované porušení,
Fond použije pro stanovení celkového snížení dotace
snížení podle odstavce 1 nebo 2 a zároveň pro některé
podpory rozvoje venkova3) použije navíc snížení do-
tace zjištěné podle § 6.

(4) Jestliže u žadatele bylo podle § 6 stanoveno
Fondem snížení dotace za oblast minimální požadavky
pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a zá-
roveň alespoň jedna zpráva o kontrole doručená Fondu
za tuto oblast obsahuje úmyslné nebo úmyslné opako-
vané porušení6), neuplatní se postup podle odstavce 3,
ale Fond postupuje v souladu s předpisem Evropských
společenství6) a použije pro stanovení celkového sní-
žení dotace snížení podle odstavce 1 nebo 2 a zároveň
pro některé podpory rozvoje venkova3) navíc sníží cel-
kovou dotaci

a) o 20 %, neobsahuje-li ani jedna zpráva úmyslné
opakované porušení,

b) o 60 %, obsahuje-li alespoň jedna zpráva úmyslné
opakované porušení.

Fond může snížení podle písmen a) a b) zvýšit podle
předpisu Evropských společenství6).

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu

s vínem
§ 9

V nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bliž-
ších podmínek při provádění opatření společné organi-
zace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006
Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb. a nařízení vlády
č. 320/2008 Sb., se § 4 včetně poznámek pod čarou
č. 11 až 14 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování oddělené platby za cukr

pěstitelům cukrové řepy

§ 10

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek poskytování oddělené platby za cukr
pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády
č. 310/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „podnikatele5c),“ vklá-
dají slova „popřípadě za podmínek stanovených přímo
použitelným předpisem Evropských společenství,
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upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova5d),“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:

„5d) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

2. V § 4 se odstavce 5 a 6 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování jednotné platby na plochu

zemědělské půdy a některých podmínek poskytování
informací o zpracování zemědělských výrobků

pocházejících z půdy uvedené do klidu

§ 11

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek poskytování jednotné platby na plochu
zemědělské půdy a některých podmínek poskytování
informací o zpracování zemědělských výrobků pochá-
zejících z půdy uvedené do klidu, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují
slova
„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy pří-
mých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro ze-
mědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005,
(ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení
(ES) č. 1782/2003.“.

2. V § 6 se odstavce 4 až 8 včetně poznámek pod
čarou č. 15 až 20 zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
plateb za přírodní znevýhodnění v horských

oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními
a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

§ 12

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách po-
skytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblas-
tech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění naří-
zení vlády č. 113/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Fond poskytne platbu v měně České repu-

bliky; sazba platby podle odstavce 2 se přepočte podle

směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním
věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce,
za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu,
které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

2. § 11 se včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20
zrušuje.

3. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Žadatel platbu poskytnutou v méně příznivé

oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce po-
rušil alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkyt-
nutí platby podle § 10 odst. 1.“.

4. V § 12 odst. 2 se slova „ , § 11 odst. 1, § 11
odst. 2 písm. a) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ zrušují.

5. V § 12 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje
slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

6. V § 12 odst. 4 se slova „ , § 11 odst. 3, § 11
odst. 4 písm. a) nebo § 11 odst. 4 písm. b)“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření

§ 13

V nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, se § 18
včetně poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování platby pro pěstování

energetických plodin

§ 14

V § 9 nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení
některých podmínek poskytování platby pro pěstování
energetických plodin, ve znění nařízení vlády č. 333/
/2007 Sb., se odstavce 7 až 11 včetně poznámek pod
čarou č. 25 až 30 zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

§ 15

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na zalesňování zeměděl-
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ské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Fond poskytne dotaci v měně České repu-

bliky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle
směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním
věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce,
za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu,
které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

2. V § 7 se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod
čarou č. 16 a 17 zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování oddělené platby za rajčata

určená ke zpracování

§ 16

V § 4 nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení
některých podmínek poskytování oddělené platby za
rajčata určená ke zpracování, se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zachování hospodářského

souboru lesního porostu v rámci opatření
Natura 2000 v lesích

§ 17

V § 8 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na zachování hospo-

dářského souboru lesního porostu v rámci opatření Na-
tura 2000 v lesích, se odstavce 4 a 5 včetně poznámek
pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na lesnicko-environmentální

opatření

§ 18

V § 9 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environ-
mentální opatření, se odstavce 4 a 5 včetně poznámek
pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DVANÁCTÁ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 19

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení vlády se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 83/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 83/2009 Sb.
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§ 33 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů, a § 5
vyhlášky č. 382/
/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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předpisů, a § 2, 3
vyhlášky č. 382/
/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 83/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 83 / 2009Strana 986 Částka 25



84

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2009,

kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla

a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 zákona
č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/
/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004
Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2004 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou
se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od
dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění
vyhlášky č. 200/2005 Sb., vyhlášky č. 411/2006 Sb. a vy-
hlášky č. 200/2007 Sb., zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2009.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Sbírka zákonů č. 84 / 2009Částka 25 Strana 1015



Sbírka zákonů 2009

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 207, objednávky-knihkupci – 516 205 207, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10,
tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, 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; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
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 516 205 207. 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.

Strana 1016 Částka 25

8591449 025010

09

ISSN 1211-1244


