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51
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015,
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 nařízení vlády č. 308/2014 Sb.

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 zákona č. 357/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké
činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova „Ministerstvu
zemědělství“ nahrazují slovy „krajskému úřadu“.
2. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Po vydání rozhodnutí o přiznání finančního příspěvku poukazuje finanční prostředky na bankovní
účet žadatele Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství.“.
3. V § 2 odst. 5 a 6 se za slova „poskytnutí
finančního příspěvku“ vkládají slova „na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení“.
4. Na konci poznámky pod čarou č. 13 se doplňuje věta „Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.,
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“.
5. V § 8 odst. 7 větě druhé se slovo „dvojím“
nahrazuje slovem „dvojnásobným“, ve větě třetí se
slova „zpravidla dvojím“ nahrazují slovy „minimálně dvojnásobným“ a slova „pěstebních výkonů“
se nahrazují slovem „opatření“.
6. V § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1
a v § 26 odst. 1 se slova „a kopie části hospodářské
knihy lesního hospodářského plánu, týkající se obnovované plochy“ zrušují.
7. V § 30 odst. 2 se za slovo „platnosti“ vkládá
slovo „lesního“ a za slovo „v“ se vkládá slovo „lesním“.
8. V § 36 odst. 2, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 3 se

slova „Ministerstvu zemědělství“ nahrazují slovy
„příslušnému krajskému úřadu“.
9. V § 37 odst. 1 písm. a), § 37 odst. 2 písm. a)
a v § 37 odst. 3 písm. a) se slova „zvěřních políček“
nahrazují slovy „políček pro zvěř“.
10. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb, na
kterém se hospodaří tak, aby složení porostu poskytovalo zvěři pastevní možnosti v průběhu roku“.
11. V § 37 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
12. V § 37 odst. 2 písm. c) se slova „zvěřní políčko“ nahrazují slovy „políčko pro zvěř“.
13. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „zvěřního
políčka“ nahrazují slovy „políčka pro zvěř“ a slova
„zvěřním políčku“ se nahrazují slovy „políčku pro
zvěř“.
14. V § 37 odst. 3 písm. e) se slova „plochy a“
nahrazují slovy „plochy v honitbě,“.
15. V § 37 odst. 3 písm. f) se číslo „250“ nahrazuje číslem „150“.
16. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „v rámci honitby“.
17. V § 38 odst. 1 písm. b) se za slovo „výskytu“ vkládají slova „v rámci honitby“.
18. V § 38 odst. 2 písm. c) se za slova „přírody
a krajiny24),“ vkládají slova „popřípadě pravomocně
udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejich vývojových stadií, a“.
19. V § 38 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
20. V § 38 odst. 3 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „až 3 : 5“.
21. V § 38 odst. 3 písm. g) se slova „Minister-
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stva zemědělství“ nahrazují slovy „příslušného krajského úřadu“.
22. V § 38 odst. 5 se za slovo „nejsou“ vkládají
slova „v dané honitbě“.
23. V § 40 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
24. V § 44 odst. 1 se za slovo „vlastníku“
vkládá slovo „chovu“.
25. V § 44 odst. 5 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
26. V příloze č. 1 části I řádek 2. zní:

27. V příloze č. 1 části VI řádku 1. se slova
„zvěřních políček“ nahrazují slovy „políček pro
zvěř“.
28. V příloze č. 1 části VI řádek 2. zní:

29. V příloze č. 8 se v části „Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)“ doplňuje bod 9,
který zní:
„9. Potvrzení předání LHP v souladu s § 35 odst. 3 do datového skladu

30. V příloze č. 9 část „Příloha k žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb“ zní:
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

