Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 6

Rozeslána dne 31. ledna 2017

Cena Kč 31,–

O B S A H:
17. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré
životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
18. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
19. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření
zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
20. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu
České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., 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
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
a nařízení vlády č. 62/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „ , na kterých“ nahrazují slovy „s čísly trvalých objektů, ve
kterých“.
2. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; stáří prasničky se počítá ode dne
následujícího po dni narození“.
3. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo
„splňuje“ nahrazuje slovy „splní v retenčním období“ a za slovo „podopatření“ se vkládají slova
„na uvedeném hospodářství žadatele“.
4. V § 17 odst. 3 písm. a) a v § 17 odst. 3
písm. b) se za slova „daného podopatření“ vkládají
slova „nebo titulu“.
5. V § 17 odst. 6 se za text „§ 10 odst. 1
písm. b),“ vkládá text „§ 11 odst. 1 písm. b),“ a za
slova „daného podopatření“ se vkládají slova „nebo
titulu“.
6. V § 17 odst. 10 se slovo „tří“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „6“.
7. V § 17 odstavec 14 zní:
„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu
stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, roz-

hodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro
uvedené hospodářství o
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal
1 hlášení v daném termínu,
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal
2 hlášení v daném termínu,
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal
3 hlášení v daném termínu,
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal
4 hlášení v daném termínu, nebo
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal
5 a více hlášení v daném termínu.“.
8. V § 17 se doplňují odstavce 15 a 16, které
znějí:
„(15) Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 písm. a)
připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %;
snížení se uplatní na velkou dobytčí jednotku takové
dojnice.
(16) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo
neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci
podopatření podle § 2 písm. e) je 15 odstavených
selat.“.
9. V přílohách č. 3 a 6 se do druhé a třetí tabulky doplňuje sloupec s nadpisem „Datum zápisu“.
10. V přílohách č. 4, 5 a 7 se do druhé tabulky
doplňuje sloupec s nadpisem „Datum zápisu“.
11. V příloze č. 8 části II tabulce č. 2 se slovo
„Krávy“ nahrazuje slovem „Krávy3)“ a slovo „Jalovice“ se nahrazuje slovem „Jalovice3)“.
12. V příloze č. 8 části II se pod tabulku č. 2
doplňuje poznámka č. 3, která zní:
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„3) Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet
boxů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2015 podle nařízení vlády č. 74/2015
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/
/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená v roce 2016 podle nařízení vlády č. 74/2015
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/
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/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavků uvedených v bodech 1, 2, 5 a 9 až 12, pokud jde o § 12
odst. 2 písm. c), § 17 odst. 6 a přílohy č. 3 až 8 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, které se
použijí nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí
dotace podané v roce 2017.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde
o § 11 odst. 1 písm. b), bodu 2, pokud jde o § 12
odst. 2 písm. c), bodu 5, pokud jde o § 17 odst. 6,
a bodů 9 až 12, pokud jde o přílohy č. 3 až 8, která
nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/
/2005 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

5. V § 15 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které
se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne
doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,“.
6. V § 15 se odstavec 5 zrušuje.

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/
/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění
takto:
1. V § 15 odst. 1 se slova „o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském“ nahrazují
slovy „č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů“.
2. V § 15 odst. 2 písm. b) úvodní část ustanovení zní: „uvede v žádosti o dotaci pouze produkční
plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které
se nachází výsadba“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 17 písm. e) se slova „nebo keře“ zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se
dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. V § 15 odst. 2 písm. b) bodě 2 se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.
4. V § 15 odst. 2 písm. c) a v § 15 odst. 3
písm. b) se slova „daném dílu“ nahrazují slovy „produkční ploše dílu“.

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., 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
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016
Sb., se mění takto:

bloku“ zrušují a slova „plochy zalesněného dílu
půdního bloku“ se nahrazují slovy „zalesněné plochy“.
4. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „jejich vhodná stanoviště“ nahrazují slovy „příslušné cílové
hospodářské soubory“ a v části A nadpisu druhého sloupce se slova „Vhodná stanoviště - cílové
hospodářské soubory“ nahrazují slovy „Cílové
hospodářské soubory – vhodná stanoviště“.
5. V příloze č. 2 části A oddílu IV. písm. a) se
slova „počty a plochy jednotlivých druhů dřevin“
nahrazují slovy „cílový hospodářský soubor zalesňovaného pozemku a počty a plochy jednotlivých
druhů lesních dřevin uvedené v příloze č. 1 k tomuto
nařízení“.

1. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru
a alespoň v minimálním počtu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci
využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle
zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití
půdy“).“.
2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin“ nahrazují
slovy „ , cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin“.
3. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „dílu půdního

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se
dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 30. ledna 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most
konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/
/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve
volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo).
Souhrnné výsledky I. kola opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu
č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017.

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů
Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování

1
124
124

Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů

90 567

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

10 869

Procento účasti na volbách

12,00

Počet odevzdaných úředních obálek

10 864

Počet platných hlasů celkem

10 805

V I. kole opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most
konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zvolen senátor:
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JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE

Volební obvod
číslo sídlo
Senátor

Věk

Politická příslušnost

4

58

Bez politické příslušnosti

Most

MUDr. Alena Dernerová

Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.

Přihlášen politic. stranou,
politic. hnutím nebo koalicí
Spojení demokraté Sdružení nezávislých
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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.

