Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 98

Rozeslána dne 12. září 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
197. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti
a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
198. V y h l á š k a o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

Sbírka zákonů č. 197 / 2018

Strana 3170

Částka 98

197
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb.,
o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti
a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
a o změně některých souvisejících 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 některých 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
Za § 14 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu
zní:

chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat
podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. ledna
do 30. září 2018, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha
v roce 2018.
(2) Pro žádosti podané v roce 2020 se kontrolní
období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit
chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat
podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. května do
31. prosince 2019, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha
v roce 2018.“.

„§ 14a

Čl. II

Posuzování výrobního zaměření
v letech 2019 a 2020

Účinnost

(1) Pro žádosti podané v roce 2019 se kontrolní
období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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198
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2018
o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona
č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 18. září 2018 se v rámci cyklu „Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
(dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince
a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném provedení i ve zvláštním
provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost
mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při
ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm
a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka
nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru
0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je
hladká.

§2
(1) Na lícní straně mince je zobrazen letecký
pohled na hradní areál. V pravé části mincovního
pole jsou na střeleckých baštách zakomponována
stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního
znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská
orlice. V levé části mincovního pole se nachází
text „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„5 000 Kč“ a název cyklu „HRADY“. Značka České
mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“
a „M“, je umístěna pod textem „HRADY“.
(2) Na rubové straně mince je ztvárněn detailní
pohled na pozůstatky hradních budov. V levé
dolní části mincovního pole je text „HRAD RABÍ“
a ročník ražby „2018“. Značka autora mince
Asamata Baltaeva, DiS., se nachází pod ročníkem
ražby.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. září
2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 198/2018 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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