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O B S A H :

197. Nař ízení vlády, 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. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
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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 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

Za § 14 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmín-
kách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze-
ními a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 14a

Posuzování výrobního zaměření
v letech 2019 a 2020

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

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 poskyt-
nutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke sníže-
ní 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 poskyt-
nutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke sníže-
ní stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha
v roce 2018.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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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 nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
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jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 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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