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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/
/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012
Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zá-
kona č. 357/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení zá-
vazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké
činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., na-
řízení vlády č. 51/2015 Sb. a nařízení vlády č. 209/
/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 7 se věta první nahrazuje větou
„Žadatel o poskytnutí finančního příspěvku na hos-
podaření v lesích podle části druhé hlavy I, II, III,
IV, VII nebo IX před zahájením prací v rámci plnění
předmětu finančního příspěvku doručí Ministerstvu
obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo pří-
slušnému krajskému úřadu ohlášení o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na hospodaření v lesích (dále jen
„ohlášení“).“.

2. V § 2 odst. 7, § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12
odst. 3, § 22 odst. 4 a v § 35 odst. 4 se slova „31. srp-
na“ nahrazují slovy „30. června“.

3. V § 2 odst. 8 se slova „IV a VII“ nahrazují
slovy „IV, VII nebo IX“ a slova „přílohách č. 11
a 12“ se nahrazují slovy „příloze č. 11“.

4. V § 3 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením
za podmínky, že největší technicky přípustná
hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje
není vyšší než 6 000 kg,“.

5. V § 3 odst. 5 se věty druhá až poslední na-
hrazují větami „Údaje obsažené ve formuláři žádosti
žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rov-
něž elektronicky způsobem zveřejněným Minister-

stvem zemědělství na jeho internetových stránkách.
Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného kraj-
ského úřadu se jako doklad o splnění předmětu fi-
nančního příspěvku předkládají kopie faktur, výpis
z lesní hospodářské evidence nebo jiné výrobně
technické doklady obsahující údaje o druhu použi-
tých technologií, počtu technických jednotek a ozna-
čení porostních skupin, ve kterých byly technologie
použity. V případě finančního příspěvku podle od-
stavce 3 písm. c) se na vyžádání poskytovatele nebo
příslušného krajského úřadu předkládají také kopie
technického průkazu, technického osvědčení, pro-
hlášení o shodě nebo jiné veřejné listiny nebo tech-
nické dokumentace prokazující hodnotu stanovené
největší technicky přípustné hmotnosti na každou
z náprav vozidel použitých pro vyvážení dříví.“.

6. V § 3 odst. 9 se slova „300 EUR/ha7)“
nahrazují slovy „300 EUR/ha za rok nebo částku
1 500 EUR/ha v souhrnu za období 5 let7)“.

7. V § 4 odst. 4 a v § 22 odst. 5 se věta poslední
nahrazuje větou „Údaje obsažené ve formuláři žá-
dosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu
rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Minis-
terstvem zemědělství na jeho internetových strán-
kách.“.

8. V § 5 odst. 1 a v § 23 odst. 1 se za slovo „se“
vkládají slova „na vyžádání poskytovatele nebo pří-
slušného krajského úřadu“ a slovo „obrysová“ se
nahrazuje slovem „lesnická“.

9. V § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 14
odst. 1, § 15 odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a v § 26
odst. 1 se slova „list o původu reprodukčního mate-
riálu12) a obrysová“ nahrazují slovy „čestné prohlá-
šení vlastníka lesa o původu reprodukčního mate-
riálu12) v případě použití reprodukčního materiálu
z vlastních lesních porostů a na vyžádání poskyto-
vatele nebo příslušného krajského úřadu také les-
nická“.

10. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

Sbírka zákonů č. 245 / 2018Strana 4194 Částka 123



„12) § 29 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

11. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

12. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Finanční příspěvek na umělou sadbu opa-
kovanou se poskytuje nejvýše na 30 % plochy umělé
obnovy sadbou první a na skutečný počet jedinců,
nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu je-
dinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu
jiným právním předpisem10).“.

13. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

14. V § 9 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) K žádosti o poskytnutí finančního pří-
spěvku na zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného kraj-
ského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zá-
kresem zajištěných lesních porostů.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

15. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10

Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní
dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů

po škodách

(1) Finanční příspěvek na přeměnu porostů
s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskyt-
nout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s práv-
ními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) orgán státní správy lesů pro porost povolil vý-
jimku ze zákazu provádění mýtní úmyslné
těžby v lesních porostech mladších 80 let a

c) věk porostu po připočtení počtu let od začátku
platnosti lesního hospodářského plánu nebo
lesní hospodářské osnovy do doby provedení
prací, na které je finanční příspěvek požadován,
ke stáří uvedenému v lesním hospodářském
plánu nebo v lesní hospodářské osnově nepře-
kročí 40 let.

(2) Finanční příspěvek na přeměnu porostů
s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukci porostů po škodách se poskytuje
na plochu lesního porostu odstraněného v rámci jeho
přeměny nebo rekonstrukce.

(3) Finanční příspěvek na přeměnu porostů
s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukci porostů po škodách se neposky-
tuje na práce prováděné v rámci ochrany lesa podle
§ 35b.“.

16. V § 13 odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova
„na vyžádání poskytovatele“ a slovo „obrysová“ se
nahrazuje slovem „lesnická“.

17. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

18. V § 16 odst. 1 se slova „list o původu re-
produkčního materiálu12), obrysová“ nahrazují
slovy „čestné prohlášení vlastníka lesa o původu re-
produkčního materiálu12) v případě použití repro-
dukčního materiálu z vlastních lesních porostů a na
vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského
úřadu také lesnická“.

19. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

20. V § 16 odst. 7 se slova „uvedené v § 8
odst. 7“ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty
„Poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná mi-
nimálně dvojnásobným školkováním, nebo kombi-
nací školkování a podřezání kořenů nebo přesazení
do obalů, s nadzemní částí o výšce od 51 do 120 cm
a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným
právním předpisem30). Odrostkem se rozumí rost-
lina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školko-
váním, nebo kombinací školkování a podřezání ko-
řenů nebo přesazení do obalů, s nadzemní částí
o výšce od 121 do 250 cm a s kořenovým krčkem
o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30).“.

21. V § 17 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) K žádosti o poskytnutí finančního pří-
spěvku na zajištění lesních porostů melioračních
a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě se na vyžádání
poskytovatele přikládá lesnická mapa s grafickým
zákresem zajištěných lesních porostů.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.
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22. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní
dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů

po škodách

(1) Finanční příspěvek na přeměnu porostů
s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskyt-
nout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s práv-
ními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) orgán státní správy lesů pro porost povolil vý-
jimku ze zákazu provádění mýtní úmyslné
těžby v lesních porostech mladších 80 let,

c) věk porostu po připočtení počtu let od začátku
platnosti lesního hospodářského plánu nebo
lesní hospodářské osnovy do doby provedení
prací, na které je finanční příspěvek požadován,
ke stáří uvedenému v lesním hospodářském
plánu nebo v lesní hospodářské osnově nepře-
kročí 40 let, a

d) došlo ke změně dřevinné skladby z porostů sta-
novištně či geograficky nepůvodních na porosty
s alespoň minimálním zastoupením meliorač-
ních a zpevňujících dřevin stanoveným jiným
právním předpisem18).

(2) Finanční příspěvek na přeměnu porostů
s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukci porostů po škodách se poskytuje
na plochu lesního porostu odstraněného v rámci jeho
přeměny nebo rekonstrukce.“.

23. V § 21 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Finanční příspěvek na individuální ochra-
nu sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti
zvěři se poskytuje nejvýše na 100 kusů individuální
ochrany na 1 hektar plochy výsadby sazenic melio-
račních a zpevňujících dřevin.“.

24. V § 22 odstavec 9 zní:

„(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 29 se
poskytují v obnovovaných částech porostních sku-
pin

a) se skutečným celkovým zastoupením nepřevy-
šujícím 40 %

1. všech druhů smrku s výjimkou smrku ztepi-
lého,

2. všech druhů břízy nebo modřínu a

3. všech druhů borovice s výjimkou borovice
lesní, nebo

b) jejichž věk v roce splnění předmětu finančního
příspěvku je vyšší než 55 let.“.

25. V § 25 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

26. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

27. V § 26 odst. 5 se za slovo „poskytuje“ vklá-
dají slova „nejvýše na 30 % plochy umělé obnovy
sadbou první a“.

28. V § 26 se odstavec 6 zrušuje.

29. V § 35 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „nebo kopie účetních dokladů o skutečně vy-
naložených přímých nákladech na vyhotovení les-
ního hospodářského plánu svépomocí“.

30. V části druhé se za hlavu VIII vkládá nová
hlava IX, která včetně nadpisu a poznámek pod ča-
rou č. 32 a 33 zní:

„HLAVA IX

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OCHRANU LESA

§ 35b

(1) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze po-
skytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5
na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci
podle jiného právního předpisu32) a václavkou
smrkovou.

(2) Finanční příspěvek na ochranu lesa se po-
skytuje, jde-li o vojenské lesy nebo o ostatní lesy,
které nejsou ve vlastnictví státu, a nejde-li o lesy na
území národních parků a jejich ochranných pásem.

(3) Předmětem finančního příspěvku na ochra-
nu lesa je

a) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého
dříví jeho zakrytím sítí napuštěnou přípravkem
proti lýkožroutům,

b) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého
dříví jeho postřikem přípravkem proti lýko-
žroutům s přimíchaným barvivem,

c) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého
dříví jeho odkorněním, nebo
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d) odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu
do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo
václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování
vytěženého dřeva a ponechání části štěpky rov-
noměrně rozmístěné na ploše odstraněného les-
ního porostu.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na ochranu lesa doručí žadatel příslušnému kraj-
skému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu fi-
nančního příspěvku, nejpozději však do 30. června za
období platnosti ohlášení.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na ochranu lesa se podává na formuláři, jehož vzor
je uveden v příloze č. 12 k tomu nařízení. Údaje
obsažené ve formuláři žádosti žadatel poskytne pří-
slušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způ-
sobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na
jeho internetových stránkách. Pokud v porostu,
který je předmětem žádosti, dosáhl výskyt kalamit-
ního hmyzího škůdce zvýšeného nebo kalamitního
stavu, přikládá se k žádosti evidence kalamitních
škůdců33). Na vyžádání poskytovatele nebo přísluš-
ného krajského úřadu se předkládají také kopie účet-
ních nebo výrobně technických dokladů prokazují-
cích nákup příslušných přípravků na ochranu rostlin
a provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa.

(6) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze po-
skytnout, jestliže

a) provedení včasné a účinné asanace vytěženého
jehličnatého dříví nebo odstranění poškozených
jehličnatých dřevin z lesního porostu v souladu
s právními předpisy upravujícími hospodaření
v lesích je potvrzeno odborným lesním hospo-
dářem,

b) provedení včasné a účinné asanace vytěženého
jehličnatého dříví žadatel do 7 kalendářních dnů
od splnění předmětu finančního příspěvku
oznámil elektronicky způsobem zveřejněným
Ministerstvem zemědělství na jeho interneto-
vých stránkách a

c) v případě finančního příspěvku podle od-
stavce 3 písm. d) byl lesní porost lýkožrouty
nebo václavkou smrkovou poškozen alespoň
na 20 % plochy porostní skupiny.

(7) Finanční příspěvek podle odstavce 3
písm. d) se poskytuje pro lesní porosty, u nichž
věk po připočtení počtu let od začátku platnosti les-
ního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské
osnovy do doby odstranění lesního porostu, na které

je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému
v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodář-
ské osnově nepřekročí 40 let.

(8) Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa
jsou uvedeny v části IX přílohy č. 1 k tomuto na-
řízení.

(9) Výše finančního příspěvku na ochranu lesa
se stanoví jako součet součinů sazby a množství sku-
tečně provedených technických jednotek.

32) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služeb-
ního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění poz-
dějších předpisů.

33) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 101/1996 Sb.“.

31. V § 36 odst. 1 se slova „§ 37 až 39 a 41“
nahrazují slovy „této hlavy“.

32. V § 36 odst. 2 se slova „§ 37 až 39 a 41“
nahrazují slovy „této hlavě s výjimkou žádosti o fi-
nanční příspěvek uvedený v § 41b“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „Žádost o poskytnutí finanč-
ního příspěvku uvedeného v § 41b žadatel doručí po
splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srp-
na za bezprostředně předcházející hospodářský
rok34).“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

„34) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách,
vzoru a bližších pokynech vypracování plánu myslivec-
kého hospodaření v honitbě.“.

33. V § 36 odst. 3 se slova „uvedených v § 37
až 39 a 41“ nahrazují slovy „podle této hlavy“ a na
konci textu odstavce se doplňují slova „ , a to jednou
za období podle odstavce 2“.

34. V § 36 odst. 4 se slova „uvedených v § 37
až 39 a 41“ nahrazují slovy „podle této hlavy“.

35. V § 36 odst. 5 se slova „uvedených v § 37
až 39 a v § 41 odst. 1 písm. a) se“ nahrazují slovy
„podle této hlavy se s výjimkou finančního pří-
spěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b)“.

36. V § 37 odst. 1 se na konci písmene e) slovo
„nebo“ zrušuje.

37. V § 37 odst. 1 písm. f) se slova „na prasata
divoká.“ nahrazují slovy „na spárkatou zvěř,“.

38. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňují pís-
mena g) až i), která znějí:

„g) pořízení a instalace nebo výroba a instalace no-
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vých krmelců pro drobnou zvěř; krmelcem pro
drobnou zvěř se rozumí jesle pro krmení zajíce
polního objemnou pící a jadrným krmivem
nebo zásyp pro pernatou zvěř,

h) pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro
její ochranu při zemědělských činnostech, nebo

i) zajištění vhodného krmiva pro jelena evrop-
ského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo
muflona (dále jen „vybrané druhy spárkaté
zvěře“) v přezimovací obůrce na dobu 4 mě-
síců.“.

39. V § 37 odst. 2 se na začátek písmene b)
vkládají slova „v případě předmětu příspěvku uvede-
ného v odstavci 1 písm. a) až g)“ a text „f)“ se na-
hrazuje textem „g)“.

40. V § 37 odst. 2 se na konci písmene c) slo-
vo „a“ zrušuje.

41. V § 37 odst. 2 písm. d) se text „f)“ nahra-
zuje textem „h)“.

42. V § 37 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) v případě předmětu příspěvku uvedeného v od-
stavci 1 písm. i) sčítaný počet kusů vybraných
druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezi-
movací obůrce.“.

43. V § 37 odst. 3 písm. a) se číslo „0,5“ nahra-
zuje číslem „2“.

44. V § 37 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) četnost odchytových zařízení na spárkatou zvěř
nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby a odchy-
tové zařízení, pokud je konstruováno jako ko-
vová klec, je vybaveno přítlačnou posuvnou stě-
nou a zařízením pro přenos signálu o uzavření
klece,“.

45. V § 37 se na konci odstavce 3 doplňují pís-
mena g) až i), která znějí:

„g) četnost krmelců pro drobnou zvěř nepřevyšuje
1 kus na 100 ha honitby,

h) četnost akusticko-světelných plašičů zvěře ne-
převyšuje 1 kus na 150 ha zemědělské půdy
v honitbě, umožňují nastavení doby provozu
a vytvářejí alespoň 2 kombinace akusticko-svě-
telných efektů, nebo

i) sčítání vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím
uzavření v přezimovací obůrce bylo provedeno
za účasti zástupce krajského úřadu a o sčítání
byl proveden zápis.“.

46. V § 37 odst. 4 se slova „d) a f)“ nahrazují
textem „g)“ a text „e)“ se nahrazuje textem „h)“.

47. V § 41 odst. 1 písm. a) se slova „medikova-
ných premixů“ nahrazují slovy „veterinárního anti-
parazitického přípravku“.

48. V § 41 odst. 2 písm. a) se slova „medikova-
ného premixu“ nahrazují slovy „veterinárního anti-
parazitického přípravku“.

49. V § 41 se odstavec 4 zrušuje.

50. Za § 41 se vkládají nové § 41a až 41c, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 35 až 37
znějí:

„§ 41a

Finanční příspěvek na snižování početních stavů
kormorána velkého

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižo-
vání početních stavů kormorána velkého je ulovení
kormorána velkého v souladu se zákonem o mysli-
vosti a zákonem o ochraně přírody a krajiny35).

(2) K žádosti o poskytnutí finančního pří-
spěvku na snižování početních stavů kormorána vel-
kého se přikládá rozhodnutí orgánu státní správy
myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních
stavů zvěře36).

(3) Finanční příspěvek na snižování početních
stavů kormorána velkého lze poskytnout za každou
horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na
úrovni ozobí, jejíž předání ke zničení je potvrzeno
v příloze č. 2 žádosti o poskytnutí finančních pro-
středků poskytovaných uživatelům honiteb.

§ 41b

Finanční příspěvek na snižování početních stavů
prasete divokého

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižo-
vání početních stavů prasete divokého je ulovení pra-
sete divokého v souladu se zákonem o myslivosti.

(2) Finanční příspěvek na snižování početních
stavů prasete divokého lze poskytnout na každý
kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském
roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divo-
kých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bez-
prostředně předcházející hospodářskému roku, za
který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově
uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divo-
kých za některý ze 3 předchozích hospodářských
roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat
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divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota
3 kusy na každých 100 ha výměry honitby,
zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.

(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za
který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pou-
ze kusy evidované Státní veterinární správou jako
vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k to-
muto vyšetření s ocasem.

§ 41c

Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně
oplocování dřevin

(1) Předmětem finančního příspěvku na ozele-
ňování krajiny včetně oplocování dřevin je

a) založení nových remízků mimo pozemky
určené k plnění funkcí lesa; remízkem se rozumí
dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných
druhů keřů a stromů a zajišťující drobné zvěři
přirozený úkryt ve volné krajině, nebo

b) výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky
určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dře-
vinami se rozumí jabloň lesní, třešeň ptačí, hru-
šeň polnička, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk,
jeřáb oskeruše, morušovník bílý, ořešák králov-
ský, jírovec maďal, kaštanovník jedlý, slivoň
obecná, slivoň trnka, slivoň švestka, růže šíp-
ková, hloh obecný a líska obecná.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního pří-
spěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování
dřevin se přikládají
a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem

dotčeného honebního pozemku byl vydán
předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho
pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla po-
zemku a názvu katastrálního území, v němž se
pozemek nachází,

b) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřít-
ku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000,

c) kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu
dřevin, obsahující zejména druh dřeviny, výšku
nadzemní části a počet jedinců,

d) fotografická dokumentace předmětu příspěvku
a

e) projekt obsahující zejména výčet pozemků, na
nichž byl založen remízek nebo vysazeny plo-
donosné dřeviny, dřevinnou skladbu výsadby
a v případě remízku i jeho plochu.

(3) Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny
včetně oplocování dřevin lze poskytnout, jestliže

a) pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze se-
znamu invazních nepůvodních druhů37),

b) výměra založených remízků nepřesahuje 2 ha
na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra
založeného remízku je 0,05 ha a maximální vý-
měra založeného remízku je 1 ha, a

c) pro výsadbu stromů v založeném remízku a pro
výsadbu stromů plodonosných dřevin byly
použity poloodrostky nebo odrostky opatřené
mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o mi-
nimální výšce 1 m; poloodrostkem se rozumí
dřevina s nadzemní částí o výšce od 51 do
120 cm, odrostkem se rozumí dřevina s nad-
zemní částí o výšce od 121 do 250 cm.

35) § 39 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 5b zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

36) § 39 zákona č. 449/2001 Sb.

37) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze
dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invaz-
ních nepůvodních druhů s významným dopadem na
Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014.“.

51. Přílohy č. 1 až 12 včetně nadpisů znějí:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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52. Za přílohu č. 12 se doplňuje příloha č. 13,
která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl spl-
něn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se
poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení.

2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích podle § 2 nařízení
vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, je platné až
do 30. června 2019.

3. Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí
Evropské komise k úpravě režimu podpory se fi-

nanční příspěvky podle § 3 odst. 3 písm. b) a d),
§ 11, 19, 30 a 35b nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení, poskytují v režimu nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis. Žadatel přiloží k žá-
dosti o finanční příspěvek podle věty první čestné
prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,
jehož vzor je uveden v příloze č. 13 k tomuto na-
řízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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