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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,

a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální

a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-envi-

ronmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení
vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na
Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do
15. května prvního roku trvání závazku.“.

2. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„plánu nebo osnově“ nahrazují slovy „lesním hos-
podářském plánu nebo lesní hospodářské osnově3)
(dále jen „plán nebo osnova“)“.

3. V § 8 odst. 2 písm. a) se text „§ 11 odst. 10“
nahrazuje textem „§ 11 odst. 9“.

4. Příloha zní:

Sbírka zákonů č. 314 / 2017Strana 3402 Částka 108



„Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahá-
jená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zachování

hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. c) nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na za-
chování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění na-
řízení vlády č. 51/2009 Sb. a nařízení vlády č. 36/
/2017 Sb., se text „§ 7a odst. 10“ nahrazuje textem
„§ 7a odst. 9“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahá-
jená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

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

opatření

Čl. V

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na lesnicko-environ-

mentální 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., na-
řízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/
/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení
vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014
Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a naří-
zení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako od-
stavce 1 až 10.

2. V § 8 odst. 1 se slova „ , s výjimkou snížení
oznámeného ve lhůtě podle odstavce 1“ zrušují.

3. V § 8 odst. 4 se slova „§ 7 odst. 2 až 10 a § 8
odst. 4 a 6“ nahrazují slovy „odstavci 3 a 5 a § 7
odst. 2 až 10“.

4. V § 8 odst. 5 se slova „odstavce 5“ nahrazují
slovy „odstavce 4“.

5. V § 8 odst. 7 se slova „odstavci 7“ nahrazují
slovy „odstavci 6“.

6. V § 8 odst. 8 se slova „odstavce 4“ nahrazují
slovy „odstavce 3“.

7. V § 8 odst. 9 se slova „odstavce 7“ nahrazují
slovy „odstavce 6“.

8. V § 8 odst. 10 se slova „odstavců 1 a 7“ na-
hrazují slovy „odstavců 3 a 6“ a slova „odstavce 1“
se nahrazují slovy „odstavce 3“.

9. V § 9 odst. 2, § 9 odst. 4 a v § 10 odst. 2 se
slova „nebo 2“ zrušují.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahá-
jená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení.

Sbírka zákonů č. 314 / 2017Strana 3404 Částka 108



ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opa-
tření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o pod-
mínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., na-
řízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/
/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 15 odst. 6 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů“.

2. V § 19 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) aplikuje hnojiva10) na výměru dílu půdního
bloku vedenou v evidenci využití půdy

k 31. prosinci příslušného kalendářního roku
nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní
porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., přičemž limit aplikovaného
množství dusíku se vypočte podle § 7 odst. 5
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., a“.

3. V § 19 odst. 9 písm. j) se za slovo „zvířat“
vkládají slova „ , s výjimkou provádění příkrmu na
základě souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 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 Stát-
ním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zá-
kona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zá-
kona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) některé pod-
mínky provádění společné organizace trhů v odvětví
cukru.

§ 2

Poskytovatel informací

Výrobce cukru, isoglukózy nebo bioethanolu se
sídlem v České republice, který jako provozovatel
potravinářského podniku oznamuje zahájení, změny
nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle § 3
odst. 1 písm. i) zákona o potravinách a tabákových
výrobcích, poskytuje informace Fondu podle § 3.

§ 3

Poskytování informací

(1) Výrobce cukru z cukrové řepy nebo ze su-

rového třtinového cukru poskytuje Fondu infor-
mace o

a) váženém průměru prodejní ceny cukru za měsíc
a o celkovém odpovídajícím množství proda-
ného cukru v tunách; informaci poskytuje do
dvacátého dne následujícího měsíce,

b) váženém průměru prodejní ceny cukru odhad-
nuté v rámci smluv nebo jiných transakcí za
probíhající měsíc a o odhadnutém odpovídají-
cím množství v tunách; informaci poskytuje do
dvacátého dne probíhajícího měsíce,

c) zásobách cukru za měsíc; informaci poskytuje
do dvacátého dne následujícího měsíce,

d) odhadu výroby cukru za probíhající hospodář-
ský rok; informaci poskytuje do 28. února pro-
bíhajícího hospodářského roku,

e) množství zpracované cukrové řepy ve skutečné
cukernatosti nebo zpracovaného surového třti-
nového cukru za probíhající hospodářský rok;
informaci poskytuje do 28. února probíhajícího
hospodářského roku,

f) datu zahájení a ukončení zpracování cukrové
řepy nebo surového třtinového cukru v probíha-
jícím hospodářském roce; informaci podává do
28. února probíhajícího hospodářského roku, a

g) celkovém množství vyrobeného cukru za hos-
podářský rok; informaci poskytuje do 31. října
následujícího hospodářského roku.

(2) Výrobce cukru z cukrové řepy dále posky-
tuje Fondu informace o
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a) sklizňové ploše cukrové řepy ve skutečné cu-
kernatosti za probíhající hospodářský rok; in-
formaci poskytuje do 28. února probíhajícího
hospodářského roku,

b) odhadu osevní plochy cukrové řepy pro násle-
dující hospodářský rok; informaci poskytuje do
30. dubna probíhajícího hospodářského roku,

c) odhadu dodaného množství cukrové řepy pro
následující hospodářský rok, včetně seznamu
pěstitelů, se kterými má výrobce cukru z cuk-
rové řepy uzavřenou smlouvu o dodání; infor-
maci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hos-
podářského roku, a

d) váženém průměru prodejní ceny cukrové řepy
za hospodářský rok; informaci poskytuje do
30. dubna následujícího hospodářského roku.

(3) Výrobce bioethanolu poskytuje Fondu in-
formace o

a) sklizňové ploše cukrové řepy ve skutečné cu-
kernatosti za probíhající hospodářský rok; in-
formaci poskytuje do 28. února probíhajícího
hospodářského roku,

b) množství zpracované cukrové řepy ve skutečné
cukernatosti za probíhající hospodářský rok;
informaci poskytuje do 28. února probíhajícího
hospodářského roku,

c) odhadu osevní plochy cukrové řepy pro násle-
dující hospodářský rok; informaci poskytuje do
30. dubna probíhajícího hospodářského roku, a

d) celkovém množství vyrobeného bioethanolu za
hospodářský rok; informaci poskytuje do
31. října následujícího hospodářského roku.

(4) Výrobce isoglukózy poskytuje Fondu in-
formace o

a) objemu vlastní výroby isoglukózy za měsíc; in-
formaci poskytuje do dvacátého dne následují-
cího měsíce,

b) zásobách isoglukózy na konci hospodářského
roku; informaci poskytuje do 31. října následu-
jícího hospodářského roku, a

c) váženém průměru prodejní ceny isoglukózy za
měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne
následujícího kalendářního měsíce.

(5) Výrobce cukru z cukrové řepy anebo ze su-
rového třtinového cukru, výrobce bioethanolu nebo
výrobce isoglukózy poskytuje informace podle od-
stavců 1 až 4 na formulářích vydaných Fondem.

§ 4

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavad-
ních právních předpisů.

2. Cukrovarnický podnik schválený podle § 3
nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých
podmínek provádění opatření společné organizace
trhů v odvětví cukru, se ode dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení vlády považuje za výrobce cukru
podle § 2 tohoto nařízení.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek provádění opatření společné
organizace trhů v odvětví cukru.

2. Nařízení vlády č. 44/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek provádění opatření společné
organizace trhů v odvětví cukru.

3. Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování diverzifikační
podpory pěstitelům cukrové řepy.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. září 2017

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, která byla
uzavřena dne 13. 6. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem pracovníků textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního – oděvního – kožedělného prů-
myslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další
zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností
CZ – NACE 13, 14 a 15.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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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: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. 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 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: 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; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o.,
Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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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