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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne……………………..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 § 2b odst. 2 a § 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.: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Čl. I 
 

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických 
opatření 

 
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 nařízení vlády 
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění 
takto: 
 
1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se 

písmeno c), které zní: 
„c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 do 
některého z titulů podle § 2 písm. d) bodu 2 až 10, a to v případě že je na dílu půdního 
bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území13, ochranné pásmo národního parku14) 
nebo oblast Natura 200015),“. 

 
3. V § 6 odstavec 3 zní: 

„(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu 
půdního bloku jako hnízdní lokalita chřástala polního, trvale podmáčená nebo rašelinná 
louka, cenné stanoviště lučních společenstev nebo jako stanoviště modráska podle § 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů, (dále jen „cenné stanoviště“).“. 

 
4. V § 12 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září 

příslušného kalendářního roku Fondu“ zrušují. 
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5. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „díl půdního bloku vedený“ nahrazují 
slovy „produkční plochu dílu půdního bloku vedeného“ a slovo „kterém“ se nahrazuje 
slovem „které“. 

 
6. V § 12 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „, přičemž součet výměry všech 

dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající 
výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele“ 
zrušují. 

 
7. V § 12 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „nebo ostatní ovocné stromy a 

ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného 
sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku 
evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele“. 

 
8. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo 
produkčních ploch, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 
000 nebo podrobnějším.“. 
 

9. V § 13 odst. 5 písm. c) bodu 2 se slovo „látky“ nahrazuje slovy „prostředky na ochranu 
rostlin“. 
 

10.  V § 13 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do 30. 
září příslušného kalendářního roku Fondu“ zrušují. 
 

11. V § 13 odst. 6 písm. a), § 13 odst. 6 písm. b), § 13 odst. 6 písm. c), § 13 odst. 6 písm. 
d), § 13 odst. 7 písm. a), § 13 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 7 písm. c), § 13 odst. 7 písm. 
d), § 13 odst. 7 písm. g) a v § 13 odst. 7 písm. h) se slovo „látek“ nahrazuje slovy 
„prostředků na ochranu rostlin“. 

 
12. V § 13 odst. 6 písm. f) a v § 13 odst. 6 písm. g) se slova „pomocnou látku“ nahrazuje 

slovy „pomocný prostředek na ochranu rostlin“. 
 
13. V § 13 odst. 7 písm. f) a v § 13 odst. 7 písm. i) se slova „plísni šedé“ nahrazují slovy 

„šedé hnilobě“ a slovo „látek“ se nahrazuje slovy „prostředků na ochranu rostlin“. 
 
14. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní: 

„c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky před každým výsevem nebo 
výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a 
jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“. 
 

15. V § 15 odst. 7 písmeno c) zní: 
„c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky před každou výsadbou 
podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor 
za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“. 
 

16. V § 15 odst. 8 písmeno c) zní: 
„c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky před každou výsadbou 
jahodníku na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění 
obsahu minerálního dusíku,“. 
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17. V § 17 odstavec 2 zní: 
„(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 

musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat 
uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 
hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle 
a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, 
b) § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě  
c) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3.“. 

 
18. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní: 

„b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství, nebo stáji 
evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a 
výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání 
žádosti o dotaci do titulu podle 
1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, 
2. § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě 
3. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3 v 

případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,“. 
 

19. V § 18 odst. 1 písm. d) se za slova „15. srpna“ vkládají slova „, nebo do 15. září, pokud 
se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 písm. a) bodu 4 nebo § 19 odst. 4 
písm. a) bodu 4, nebo do 15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 
5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6 písm. a) bodu 3“. 
 

20. V § 18 odst. 4 písm. c) se slova „, a na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání 
nepokosené plochy“ zrušují. 
 

21. V § 19 odst. 5 písm. d) se za slova „roku trvání závazku“ vkládají slova „a zároveň 
neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou za období trvání závazku“. 
 

22. V § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „v písmenu f)“ nahrazují slovy 
„v písmenu e)“. 
 

23. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní: 
„a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v 
evidenci využití půdy pouze 

1. do 10. června příslušného kalendářního roku,  
2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září 

příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze 
druhou seč nahradit pastvou, nebo  

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání 
závazku měnit,“. 

 
24. V § 19 odst. 9 písm. h) se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 

 
25. V § 19 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), 

které zní: 
„j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 

podávání minerálních lizů a napájení.“. 
 
26. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní: 

„1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e), nebo do 15. srpna 
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pokud se jedná o díl půdního bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 2 
odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb 
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, a“. 
 

27. V § 19 odst. 11 písm. f) se za slovo „zvířat“ vkládají slova „, s výjimkou provádění 
příkrmu na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, 
a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku“. 
 

28. V § 22a odst. 5 písm. a) bodu 3 se za slovo „hektar“ vkládají slova „dílu půdního bloku“. 
 

29. V § 23 odst. 2 a v § 23 odst. 3 se za text „písm. a)“ vkládá text „nebo c)“. 
 
30. V § 25 odst. 4 písm. e) se za slovo „sadbě“ vkládají slova „nebo provedení službou“ a za 

text „§ 22a odst. 5 písm. a) a b)“ vkládají slova „vystavených na jméno žadatele“. 
 

31. V § 26 odst. 1 písm. c) bodu 1 se slovo „nebo“ zrušuje. 
 

32. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 3, který zní: 
„3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání 
souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar a zároveň do 1,1 hektaru, 
snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí 
dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5.“. 

 
33. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 

 
34. V § 26 odstavec 2 zní: 

„(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle 
§ 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná 
produkce révy vinné  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl 

půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 

aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno.“. 
 

35. V § 27 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 
„c) podopatření ošetřování travních porostů  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 
a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce 
podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,  do titulu 
podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle 
§ 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání 
souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru, snížení se vztahuje 
pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace do 
titulu podle § 2 písm. d) bodech 1 až 5, nebo 
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d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v 

§ 22a odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění 
v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné 
plochy, zařazené do tohoto podopatření.“. 

 
36. V § 27 odst. 2 písm. c) bodu 3 se slova „anebo v“ nahrazují čárkou a za text „odst. 8 

písm. f)“ se doplňují slova „anebo v § 19 odst. 9 písm. j)“. 
 

37. V § 27 odst. 2 písm. c) bodu 5 se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
38. V § 27 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 

písmeno e), které zní: 
„e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 

písm. e) bodu 2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) ,bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu 
větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, 
zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.“. 

 
39. V § 28 odst. 1 písm. d) bod 2 zní: 

„2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v  roce 
podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu 
podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 2 
písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“. 

 
40. V § 28 odst. 1 písmeno f) zní: 

„f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění 

v průběhu trvání příslušného závazku, nebo 
2. podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku při nesplnění podmínky 

uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na 
kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno.“. 

 
41. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) podopatření zatravňování orné půdy 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění 

v průběhu trvání příslušného závazku, nebo 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl 

půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, nebo“. 
 

42. V § 29 odst. 1 písm. b) bod 1 zní: 
„1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 

chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce 
podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu 
podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu podle § 
2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného 
žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“. 

 
43. V § 29 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

 
Dosavadní písmena d) a e) se nově označují jako písmena c) a d). 
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44. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 
e), které zní: 
„e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 
písm. e) bodu 2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) ,bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším 
než 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 
písm. e) bodů 1 až 6.“. 
 

45. V § 30 odst. 1 písm. e) body 3 a 4 znějí: 
„3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita 

chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší 
než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený 
v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do 
titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu 
podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a obhospodařovaného 
žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 
až 10, popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,“. 

 
46. V příloze č. 10 tabulce „A. Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná 

produkce zeleniny a jahodníku“ se ve vysvětlivce **) číslo „9“ nahrazuje číslem „6“. 
 

 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. 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 přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 
2. Dotace pro rok 2016 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 se 

sníží o 3 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) pokud se 
jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar a zároveň 
do 1,1 hektaru, snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodech 1 až 5. 

 
3. Dotace pro rok 2016 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 se 

sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) pokud se 
jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru, snížení 
se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace 
v titulu podle § 2 písm. d) bodech 1 až 5. 

 
4. Dotace pro rok 2016 v rámci titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, vypočtená podle § 23 

se sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodu 
2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) ,bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a 
nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného 
titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6. 

 
5. Dotace pro rok 2016 v rámci podopatření podle § 2 písm. h), vypočtená podle § 23 se 

sníží o 25 %, zjistí-li Fond uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno. 
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aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='79/2007%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='79/2007%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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6. Dotace pro rok 2016 v rámci titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, vypočtená podle § 23 

se sníží o 25 %, zjistí-li Fond uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno. 

 
7. Dotace pro rok 2016 v rámci titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, vypočtená podle § 23 

se sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) bodu 
2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) ,bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % 
celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) 
bodů 1 až 6. 
 

 
ČÁST DRUHÁ 

 
Čl. III 

 
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 

 
V § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění nařízení vlády č.114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení 
vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. 
a nařízení vlády č. 29/2014 Sb. se písmeno d) zrušuje. 
 

 
ČÁST TŘETÍ 

 
Čl. IV 

Účinnost 
 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2017 

 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
 
 
 

 
 

aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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V. 
 
Část platného znění 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, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

HLAVA I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
* * * * *  

 
§ 6 

Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování travních porostů 
 

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci 
podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit pouze  
a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní a 

vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, nebo   
b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a 

suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5,nebo 
c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 do 

některého z titulů podle § 2 písm. d) bodu 2 až 10, a to v případě že je na dílu 
půdního bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území13), ochranné pásmo 
národního parku14) nebo oblast Natura 200015),  

žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději do 15. Května kalendářního roku žádost 
o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3.  
  

(2) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně.  
  
(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu půdního 

bloku jako příslušné cenné stanoviště lučních společenstev vedeného podle § 1 písm. m) 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů, (dále jen „cenné stanoviště“).  

(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu 
půdního bloku jako hnízdní lokalita chřástala polního, trvale podmáčená nebo 
rašelinná louka, cenné stanoviště lučních společenstev nebo jako stanoviště 
modráska podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence 
využití půdy podle uživatelských vztahů, (dále jen „cenné stanoviště“).  

 
(4) Jsou-li splněny podmínky pro změnu zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 

2 písm. d), Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 1 do nového titulu v rámci 
tohoto podopatření zařadí.  
  

* * * * *  
 

HLAVA II 
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ 

 
§ 12 

Podopatření integrovaná produkce ovoce 
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce uvede  
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a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci 
využití půdy na žadatele.  

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce je zákres 

příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků 
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění technického zařízení podle části C 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení.  
  

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém 
není uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,  
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo  
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  
  

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 
hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle nařízení vlády č. 
307/2014 Sb..  

  
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé 

výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad  
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v 

části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  
b) neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu; meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící 

k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím,  
c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 

16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku 
trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do 
tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu 
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu 
zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů 
půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku; 
záznamy o výsledcích rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

d) provede každoročně  
1. odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu 

způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. a),  
2. v případě pěstování více ovocných druhů odběr jednoho vzorku z převládajícího druhu 

podle výměry na každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků 
do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného 
druhu pěstovaného v příslušném sadu,  

e) zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle 
písmene d) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a záznamy o 
výsledcích rozboru vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let 
následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 1. 
června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité 
pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše 
ovocného sadu do 15. srpna příslušného kalendářního roku,  

g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května do 
30. června příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební 
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technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného 
sadu do 30. června příslušného kalendářního roku,  

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu 
meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu,  

i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o 
systému integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin a kopii potvrzení o 
absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu,  

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného 
kalendářního roku  
1. meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického 

zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení, a  

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy 
č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 
kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a  

k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává 
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k 
tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv 
na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a 
záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po 
dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.  

  
(6) Podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) nebo e) se vztahují pouze na díl půdního 

bloku, na který je podána žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 7.  
 
(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku vedený produkční 

plochu dílu půdního bloku vedeného v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) 
zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, na kterémkteré se ode 
dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku 
nachází výsadba  
a) pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k 

tomuto nařízení a  
b) o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar produkční plochy  

1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,  
2. u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo  
3. u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců;  

v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku 
plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž součet 
výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou 
odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele.  
  

(8) Produkční plochou se pro účely tohoto nařízení vlády rozumí dílčí plocha sadu 
evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a 
rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního 
ovocnářství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny nebo ostatní ovocné 
stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v 
rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu 
půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele.  
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(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo 
produkčních ploch, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 
000 nebo podrobnějším. 
  

 
§ 13 

Podopatření integrovaná produkce révy vinné 
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné uvede  
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití 

půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury vinice, s rozlišením na díly půdních bloků 
s kulturou vinice, které žadatel hodlá zařadit do titulu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 2, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci 
využití půdy na žadatele.  

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné je 

zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů 
půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních 
bloků zakreslených v mapě označí, zda se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu 
základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1, nebo do titulu nadstavbová ochrana vinic 
podle § 2 písm. b) bodu 2.  

  
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce révy vinné lze díl půdního bloku, na 

kterém není uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,   
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo  
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  
  

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné činí 
0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury vinice podle nařízení vlády č. 
307/2014 Sb.  

  
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné na 

celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice  
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v 

části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení,   
b) aplikuje přípravky na ochranu rostlin9), popřípadě hnojiva10), upravené kaly11) a odpadní 

vody12) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 3 
kilogramy mědi na 1 hektar vinice zařazené do tohoto podopatření,  

c) na ochranu rostlin proti roztočům  
1. používá pouze metodu introdukce roztoče Typhlodromus pyri ve formě letorostů révy 

vinné z dílu půdního bloku, kde je již Typhlodromus pyri usídlen, a rozmístění zaeviduje 
do záznamů k provedeným aplikacím přípravků na ochranu rostlin na dílu půdního 
bloku nebo ve formě bioagens povoleného v příslušném kalendářním roce k používání 
v České republice a  

2. nepoužívá přípravky na ochranu rostlin9), přípravky na ochranu rostlin a pomocné 
látkyprostředky na ochranu rostlin povolené k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství, s výjimkou uvedenou v bodě 1,  

podmínka se nevztahuje na mladé porosty do konce třetího roku po výsadbě,  
d) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k 

používání v České republice v příkmenném pásu vinice; pro účely tohoto nařízení se 
příkmenným pásem vinice rozumí plocha zemědělské půdy pod keři révy vinné, která 
neslouží k pohybu techniky,  

e) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice,  
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f) provede každoročně prosvětlení keřů odstraňováním zálistků, nebo části listové plochy v 
zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,  

g) založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku minimálně v každém druhém meziřadí 
porost směsí osiva podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení v minimálním výsevu 20 kilogramů 
na 1 hektar vinice; používá k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) 
zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode 
dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů 
neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo 
kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, 
přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení 
prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,  

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu 
meziřadí a manipulačního prostoru vinice a  

i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o 
systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin a kopii potvrzení o 
absolvování školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu.  

  
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) 

bodu 1 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice   
a) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou 

přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek látkyprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,   

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s 
výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle 
písmene a),  

c) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou 
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,   

d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s 
výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle 
písmene c),  

e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze 
přípravky na ochranu rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou povoleny v 
příslušném kalendářním roce k používání v České republice, nebo účinné látky spinosad, 
popřípadě methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení obalečů,  

f) aplikuje každoročně proti plísni révové minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo 
pomocnou látkupomocný prostředek na ochranu rostlin povolených k použití podle 
zákona o ekologickém zemědělství a  

g) aplikuje každoročně proti padlí révovému minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo 
pomocnou látkupomocný prostředek na ochranu rostlin povolených k použití podle 
zákona o ekologickém zemědělství.  

  
(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. 

b) bodu 2 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice  
a) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou 

přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,   

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s 
výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle 
písmene a),  
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c) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou 
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,   

d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s 
výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle 
písmene c),  

e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze 
přípravky na ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k 
používání v České republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového 
matení obalečů,   

f) provede ročně nejvýše 2 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni šedéšedé 
hnilobě, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látekprostředků na 
ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,  

g) provede ročně proti plísni révové minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo 
pomocných látekprostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o 
ekologickém zemědělství,   

h) provede ročně proti padlí révovému minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin 
nebo pomocných látekprostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona 
o ekologickém zemědělství a   

i) provede ročně proti plísni šedéšedé hnilobě minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu 
rostlin nebo pomocných látekprostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle 
zákona o ekologickém zemědělství.  

  
(8) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém se od 

data doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku 
nachází výsadba révy vinné o minimální hustotě 1 800 životaschopných jedinců na hektar 
dílu půdního bloku.  
  
 

§ 14 
Vyklučení v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a podopatření integrovaná 

produkce révy vinné 
 

(1) Jestliže v průběhu trvání závazku dojde v souvislosti s vyklučením ke snížení výměry 
dílu půdního bloku nebo jeho části zařazeného do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b), 
žadatel tuto skutečnost oznámí prostřednictvím  
a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu doručí do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, 

nejpozději však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo v 
období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku, nebo  

b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu doručí nejpozději do 15. 
května příslušného kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo mimo období uvedené v 
písmeni a),  

Fond na základě žádostí podle písmene a) nebo b) rozhodne o zařazení do příslušného 
podopatření, a to s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.  
  

(2) Na díl půdního bloku nebo jeho část, kde probíhá vyklučení, nelze žádat o poskytnutí 
dotace.  

  
(3) Žadatel je povinen vyklučenou výměru do konce trvání závazku nahradit na 

původním dílu půdního bloku nebo jeho části nebo na jiném dílu půdního bloku nebo jeho 
části. Pokud u žadatele dojde v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle § 7 odst. 6 
nebo k přechodu zařazení podle § 5, je žadatel povinen vyklučenou výměru nahradit do 



7 

 

konce trvání nového závazku. Žadatel je povinen nahradit vyklučenou výměru zařazenou do 
podopatření podle § 2 písm. b) podle původního zařazení.  

  
(4) Pokud žadatel vyklučenou výměru v souladu s odstavcem 3 nenahradí, je povinen 

vrátit dotaci, která byla od počátku trvání závazku na vyklučenou výměru poskytnuta. Pokud 
u žadatele došlo v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle § 7 odst. 6 nebo k 
přechodu zařazení podle § 4 nebo 5, je žadatel povinen vrátit i dotaci, která byla poskytnuta 
na vyklučenou výměru na základě původního závazku.  

  
(5) Žadatel oznámí Fondu zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru s uvedením 

dílu půdního bloku, kde došlo k nahrazení, a to prostřednictvím  
a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu doručí do 15 dnů ode dne provedení nahrazení, 

nejpozději však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v 
období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku, nebo  

b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu doručí nejpozději do 15. 
května příslušného kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období mimo období 
uvedené v písmeni a).  

  
(6) Zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru se nepovažuje za navýšení 

zařazené výměry podle § 7, pokud žadatel do žádosti vyplní důvod výsadba. Je-li výměra 
dílu půdního bloku rozdílná, použije se postup podle § 7.  
  
 

§ 15 
Podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku 

 
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 

jahodníku uvede  
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití 

půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo jiná trvalá 
kultura, které hodlá zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, 
včetně titulů podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci 
využití půdy na žadatele.  

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 

jahodníku je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v 
mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění 
technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel u 
jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. c) bodu 1 
nebo 2.  

  
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku lze díl půdního 

bloku, na kterém není uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,  
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b) nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 

nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo  
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  
  

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda nebo zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb.  
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(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku na všech dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 
nebo s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura, na kterém pěstuje zeleninu nebo 
jahodník,  
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v 

části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  
b) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 

16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku 
trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do 
tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu 
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu 
zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů 
půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku; 
záznamy o výsledcích rozborů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let 
následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

c) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu podle části 
A přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 
kalendářních let,  

d) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného 
kalendářního roku  
1. meteorologické prvky o teplotě a množství srážek zjištěné pomocí technického 

zařízení, podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části B 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení a  

2. v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 1 výskyt škodlivých organismů zjištěný 
pomocí technického zařízení podle bodů 1 až 6 části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 
anebo v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 2 výskyt škodlivých organismů 
zjištěný pomocí technického zařízení podle bodu 5 nebo 7 části A přílohy č. 6 k tomuto 
nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení; záznamy údajů 
z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po 
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a  

e) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene d) a zaznamenává 
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k 
tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv 
na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu a 
záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po 
dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.  

  
(6) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

zařazeném do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném kalendářním roce 
podává žádost o poskytnutí dotace,  
a) pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení 

(dále jen „podporovaný druh zeleniny“) v průběhu příslušného kalendářního roku na celé 
výměře dílu půdního bloku,   

b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze uznané osivo nebo sadbu, a to v minimálním 
objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,   

c) provádí před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu 
půdního bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,   

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky před každým výsevem 
nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku 
půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku, 

d) aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva10) do výše limitu dusíku 
na 1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,   
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e) provede každoročně odběr jednoho vzorku z každého pěstovaného podporovaného druhu 
zeleniny z každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí 
dotace podle § 2 písm. c) bodu 1; žadatelé, kteří pěstují některý podporovaný druh 
zeleniny na výměře menší než 0,5 hektaru, přičemž souhrnná výměra dílů půdních bloků 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazených do tohoto titulu 
nepřesáhne 5 hektarů, odebírají pouze jeden vzorek z převládajícího podporovaného 
druhu zeleniny podle výměry a   

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce 
podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části A až C přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.  

  
(7) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura 

zařazeném do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném kalendářním roce 
podává žádost o poskytnutí dotace,  
a) pěstuje v průběhu příslušného kalendářního roku na celé výměře dílu půdního bloku 

pouze podporovaný druh zeleniny,  
b) používá k výsadbě podporovaného druhu zeleniny pouze uznanou sadbu, a to v 

minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,  
c) provádí před každou výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku 

rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,  
c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci 

podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky před každou výsadbou 
podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho 
rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního dusíku, 

d) aplikuje před výsadbou povinně hnůj,  
e) provede každoročně odběr jednoho vzorku pěstovaného podporovaného druhu zeleniny z 

každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí dotace 
podle § 2 písm. c) bodu 1,  

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce 
podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části A až C přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

g) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice, a  

h) aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 
262/2012 Sb.  

  
(8) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

zařazeném do titulu integrovaná produkce jahodníku, na který v příslušném kalendářním 
roce podává žádost o poskytnutí dotace,  
a) používá k výsadbě jahodníku pouze uznanou sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném 

v příloze č. 11 k tomuto nařízení,  
b) provede případnou výsadbu jahodníku pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na 

kterém byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou, přičemž 
předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,  

c) provádí před každou výsadbou jahodníku na dílu půdního bloku nebo jeho části rozbor 
půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,  

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky před každou výsadbou 
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jahodníku na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění 
obsahu minerálního dusíku, 

d) provede odběr alespoň jednoho vzorku jahod z každých započatých 20 hektarů dílů 
půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 
2,  

e) zajistí každoročně rozbor vzorků jahod odebraných v příslušném kalendářním roce podle 
písmene d) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části D až F přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

f) aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 
262/2012 Sb.,  

g) zajistí provedení plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování 
se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho 
část, na kterém je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,  

h) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku 
sečením nebo mulčováním,  

i) provede každoročně nejvýše 5 aplikací herbicidů, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice,  

j) provede každoročně nejvýše 4 aplikace insekticidů, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice,  

k) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu 
provedených agrotechnických operací podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a 
evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let a  

l) provádí od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního 
roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo 
jeho část, na kterém byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o poskytnutí dotace 
podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo v příslušném kalendářním roce, provedena výsadba 
jahodníku.  

  
(9) Na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení 

sklizně, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku, zlikvidován nebo zapraven 
do půdy, se splnění podmínky podle odstavce 8 písm. g) a h) nepožaduje.  

  
(10) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze  

a) na celý díl půdního bloku zařazený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém je 
v příslušném kalendářním roce pěstován některý z podporovaných druhů zeleniny, nebo  

b) na celý díl půdního bloku nebo jeho část zařazený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 
2, na kterém je alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. 
června příslušného kalendářního roku pěstován jahodník, a to o minimální hustotě 20 000 
životaschopných jedinců na 1 hektar.  

 
 

§ 16 
Zařazení do podopatření ošetřování travních porostů 

 
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede  

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, které hodlá zařadit do 
podopatření ošetřování travních porostů, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 
písm. d) bodů 1 až 10, a  
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b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci 
využití půdy na žadatele.  

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů je zákres 

příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků 
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků 
zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, do kterého na daném dílu 
půdního bloku žádá o zařazení.  

  
(3) Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze díl půdního bloku, na kterém 

není uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo  
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., s výjimkou opatření 

podle § 2 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.  
  

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ošetřování travních porostů činí 2 
hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(5) Díl půdního bloku lze zařadit pouze do jednoho titulu  

a) podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází 
alespoň z 50%v oblastech zvláště chráněných území13), ochranných pásmech národních 
parků14), nebo v území náležícím do soustavy Natura 200015) a je na něm vymezeno 
příslušné cenné stanoviště nebo je podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. vymezen 
jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka, stanoviště 
modráska, druhově bohatá pastvina nebo suchý stepní trávník a vřesoviště; v případě, že 
se díl půdního bloku po aktualizaci hranic zvláště chráněných území13), ochranných 
pásem národních parků14) nebo soustavy Natura 200015) nadále nenachází ve výše 
uvedených územích, bude závazek v příslušném titulu podle § 2 písm. d) na příslušném 
dílu půdního bloku ukončen, přičemž ukončení závazku na daném dílu půdního bloku se 
nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením,  

b) podle § 2 písm. d) bodů 6 až 9, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází 
mimo území uvedená v písmeni a), a jestliže je daný díl půdního bloku vymezen podle § 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo 
rašelinná louka, stanoviště modráska nebo suchý stepní trávník a vřesoviště, nebo c) 
podle § 2 písm. d) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo 
území uvedená v písmeni a), nebo pokud se nachází v území uvedeném v písmeni a) s 
povolením místně příslušného orgánu ochrany přírody.  

  
 

§ 17 
Intenzita chovu hospodářských zvířat 

 
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) musí splňovat 

každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále 
jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k 
tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy. Tato podmínka se 
neuplatní u žadatele, který má trvalý travní porost zařazen výlučně do titulu podle § 2 písm. 
d) bodů 6 až 8.  

  
(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 

musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat 
uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 
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až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 
travním porostem, podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9 a § 2 písm. c) bodu 1 nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb.  

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 
10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat 
uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 
hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle 
a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, 
b) § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě  
c) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3. 

  
(3) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) musí splňovat 

každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 
13 k tomuto nařízení nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury 
orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura.  

  
(4) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného 

kalendářního roku za toto kontrolní období  
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 

evidence16) a  
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v 

hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence16); deklarace chovu 
koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky 
podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.  

  
(5) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní 

podle odstavce 4 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu 
hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující 
jejich zohlednění.  

  
(6) Intenzita chovu hospodářských zvířat se za každý den kontrolního období vypočte 

jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí 
jednotky podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období 
zjištěného z informačního systému ústřední evidence, popřípadě podle odstavce 4, pokud 
není kontrolou na místě zjištěno jinak,  
a) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury 

trvalý travní porost k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely 
podmínky uvedené v odstavci 1,  

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství, popřípadě stáji 
evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a 
výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury 
trvalý travní porost, který je způsobilý k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 
a 7 až 10, popřípadě s kulturou trvalý travní porost nebo travní porost, který byl k 30. září 
2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 
5 až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v případě 
výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,  

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství, nebo stáji 
evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, 
a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání 
žádosti o dotaci do titulu podle 
1 § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, 
2. § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě 
3. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3 v 

případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2, 
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c) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury 
orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura k danému dni kontrolního období v případě 
výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 3.  

 
 

§ 18 
Ponechávání nepokosených ploch 

 
(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle 

§ 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nejméně 12 hektarů ponechá každoročně při 
zemědělském obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a 
o změně některých souvisejících nařízení vlády, nepokosenou plochu  
a) o rozloze nejméně 3 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,  
b) nejvýše 10 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,  
c) s maximální rozlohou jedné nepokosené plochy, která činí 1 hektar, a  

d) do 15. srpna, nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 
písm. a) bodu 4, nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. října, pokud se 
jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6 písm. 
a) bodu 3, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku; při 
posuzování výměry dílu půdního bloku pro účely plnění podmínky uvedené v tomto 
odstavci se od výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy 
odečte výměra krajinného prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., 
který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.  

  
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do 

titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel do 31. 
července příslušného kalendářního roku provede pastvu, nebo na díl půdního bloku, na 
kterém je prováděna obnova podle § 9 odst. 5.  

  
(3) Žadatel může ponechat nepokosenou plochu podle odstavce 1 na dílu půdního bloku 

zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou 
nižší než 12 hektarů. V případě dobrovolného ponechání nepokosené plochy se na 
nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 vztahuje snížení dotace podle § 27 odst. 1 
písm. c) bodu 4 nebo § 28 odst. 1 písm. d) bodu 4 obdobně.  

  
(4) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace, zda se jedná o díl půdního bloku podle  

a) odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepokosenou plochu a žádá o poskytnutí dotace 
za ponechání nepokosené plochy,  

b) odstavce 2, na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy, nebo  
c) odstavce 3, na kterém se dobrovolně rozhodl ponechávat nepokosenou plochu, a na který 

nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy.  
  
 

§ 19 
Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů 

 
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování travních porostů na celé 

výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v evidenci využití půdy  
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 v případě  
1. hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 

262/2012 Sb. jako 30 % celkového přívodu dusíku,  
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2. hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 
262/2012 Sb., s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového přívodu 
dusíku,  

3. digestátu z bioplynových stanic jako 70 % celkového přívodu dusíku, nebo  
4. minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu dusíku a  

b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly11) a odpadní vody12).  
  

(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a 
pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 každoročně  
  
a) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a f) a  

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo spasení trvalého travního porostu 
nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,  

seč a pastvu lze kombinovat,  
b) provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu 

půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,  
c) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků sečením 

nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy, nebo, v případě celoroční pastvy, 
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje 
na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108; povinnost likvidovat nedopasky může 
být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany 
přírody,  

d) nepoužívá ke hnojení kejdu10), s výjimkou kejdy skotu,  
e) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 

pouze bodově a  
f) ve zvláště chráněných územích13), ochranných pásmech národních parků14) a v 

oblastech soustavy Natura 200015) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního 
porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody.  

  
(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky 

hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 každoročně  
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč 
spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl 
půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití 
půdy  
1. do 30. června příslušného kalendářního roku,  
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,  
3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit,  

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům,  

c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva 
zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu,  

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 
půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,  

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení,   
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f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody,   

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to 
pouze bodově a  

h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního 
roku.  

  
(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky 

nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3 každoročně   
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč 
spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl 
půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití 
půdy  
1. do 30. června příslušného kalendářního roku,  
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,  
3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit,  

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům,  

c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu,  

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 
půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,  

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení,  

f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody,  

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově a  

h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního 
roku.  

  
(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky 

hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 každoročně  
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu g), a to tak, že provádí minimálně 
jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v 
evidenci využití půdy  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku,  
2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo  
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit,  

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům,  

c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění 
trvalého travního porostu,  
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d) aplikuje hnůj nebo kompost10) povinně jednou za trvání závazku, nejpozději však do 
čtvrtého roku trvání závazku a zároveň neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou 
za období trvání závazku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,  

e) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 
půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,  

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení,  

g) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody a  

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově.  

  
(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky 

nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5 každoročně  
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí minimálně 
jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v 
evidenci využití půdy  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku,  
2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo  
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit,  

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům,  

c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu,  

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 
půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,  

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení,  

f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody a  

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově.  

  
(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné 

louky podle § 2 písm. d) bodu 6 každoročně  
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f) v písmenu e), a to tak, že 
provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících 
termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem 
ochrany přírody v evidenci využití půdy  
1. od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku,  
2. od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku,  
3. od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo  
4. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit,  

b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou technikou,   
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c) neaplikuje hnojiva10), pomocné půdní látky17) nebo pomocné rostlinné přípravky18), za 
aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu,  

d) neprovádí pastvu zvířat,  
e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu, 

odvodnění travního porostu,  
f) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 

stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a  
g) neaplikuje herbicidy.  
  

(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 
písm. d) bodu 7 každoročně  
a) provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících 

termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem 
ochrany přírody v evidenci využití půdy  
1. do 10. června příslušného kalendářního roku,  
2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září 

příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou 
seč nahradit pastvou, nebo  

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit,  

a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v 
evidenci využití půdy pouze 
1. do 10. června příslušného kalendářního roku,  
2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září 

příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze 
druhou seč nahradit pastvou, nebo  

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání 
závazku měnit, 

b) ponechá při seči nepokosenou plochu  
1. o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku,  
2. a nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku a  
3. minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče 

následujícího kalendářního roku,  
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 

půdního bloku k okrajům,  
d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 

trvalého travního porostu,  
e) provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl 

půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, s výjimkou postupu 
podle písmene a) bodu 2,  

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení,  

g) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu, přísev 
trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a  

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově.  

  
(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle 

§ 2 písm. d) bodu 8 každoročně  
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a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech f) a h), a to tak, že provádí 
minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v termínu od 15. srpna do 30. 
září příslušného kalendářního roku,  

b) neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou,  
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 

půdního bloku k okrajům,  
d) provádí přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného kalendářního roku,  
e) může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu 

půdního bloku v evidenci využití půdy,  
f) provede v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů 

od skončení pastvy nebo nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato 
podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108; povinnost 
likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody,  

g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu,  

h) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu, přísev 
trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a,  

i) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově., 

j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení.  

  
(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu suché stepní trávníky a 

vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9 každoročně  
a) zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí nebo koz v jednom z následujících termínů, 

který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,  
1. od 15. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku,  
2. od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku,  
3. od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo  
4. od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;  
stanovený termín pastvy je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání 
závazku měnit,  

b) může provést pastvu skotem, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního 
bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro 
příslušný díl půdního bloku v evidenci využití půdy,  

c) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b), a to nejméně ve výši 5 
kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, 
jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného 
kalendářního roku,  

d) provádí pastvu zvířat podle písmene a) nebo b) do výše přísunu dusíku nejvýše 50 
kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, 
jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného 
kalendářního roku,  

e) může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního 
bloku v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě není povinen plnit podmínku 
uvedenou v písmenu c),  

f) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato 
podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108; povinnost 
likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody,  
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g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat podle písmene a) 
nebo b) nebo vápnění trvalého travního porostu,  

h) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního 
porostu,  

i) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,  

j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení a  

k) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově.  

  
(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 

2 písm. d) bodu 10 každoročně  
a) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e) a  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e), nebo 
do 15. srpna pokud se jedná o díl půdního bloku, který se alespoň z 50 % nachází 
v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o 
podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními, a 

2. pastvu zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku,  
b) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve výši 10 kilogramů dusíku na 1 hektar 

příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v 
evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,  

c) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním  
1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo  
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; 
tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108; povinnost 
likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody,  

d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu,  

e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody,  

f) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě 
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze 
v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku; za příkrm se pro 
účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení a  

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově.  

  
(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy podle odstavce 2 písm. a), 

odstavce 3 písm. a), odstavce 3 písm. h), odstavce 4 písm. a), odstavce 4 písm. h), odstavce 
5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. 
a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny; souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody 
musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč nebo pastva provedena. V 
případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v daném termínu, vyhodnotí Fond dané 
nesplnění jako nedodržení podmínky.  
  

aspi://module='ASPI'&link='50/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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* * * * *  

 
§ 22a 

Podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku 
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného 
odtoku uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na 

žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do 
podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci 
využití půdy na žadatele.  

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku 

je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů 
půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.  

  
(3) Zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku lze díl půdního 

bloku, na kterém  
a) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,  
b) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády 

č. 79/2007 Sb.,  
c) nebyla v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 vedena v evidenci využití půdy 

kultura travní porost nebo od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení nebyla 
vedena v evidenci využití půdy kultura trvalý travní porost a  

d) je v evidenci využití půdy vymezena dráha soustředěného odtoku podle § 1 písm. u) 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného 

odtoku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(5) Žadatel v prvním roce zařazení  

a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu  
1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,  
2. směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení a  
3. v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku,  

b) používá k výsevu pouze travní směs osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o 
oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne 
vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených 
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně 
nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev je 
proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva 
podle zákona o oběhu osiva a sadby,  

c) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny 
na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,  

d) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději do 31. května 
příslušného kalendářního roku,  

e) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a  
f) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. a  

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.  
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 (6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného 
odtoku  
a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku, za aplikaci hnojiv se nepovažuje 

pastva zvířat,   
b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 

pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,  
c) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., za podmínky uvedené v písmenu d) tohoto odstavce a  

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného 
kalendářního roku,  

d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním  
1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo  
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; 

tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,  
e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření 

a  
f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do podopatření pouze směsí osiv 

podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení.  
 
 

HLAVA III 
SAZBY DOTACE 

 
§ 23 

Sazby dotace 
 

(1) Sazba dotace činí  
a) 404 EUR/1 hektar ovocného sadu23) zařazeného do podopatření integrovaná produkce 

ovoce podle § 2 písm. a), na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,  
b) v podopatření integrovaná produkce révy vinné  

1. 323 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. 
b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 6,  

2. 675 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 
písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 7,  

c) v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  
1. 426 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do titulu integrovaná produkce 

zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,  
2. 426 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury23) zařazeného do titulu integrovaná produkce 

zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,  
3. 433 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do titulu integrovaná produkce 

jahodníku podle § 2 písm. c) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,  
d) v podopatření ošetřování travních porostů  

1. 96 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu obecná péče o 
extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky 
podle § 19 odst. 2,  

2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu mezofilní a 
vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky 
podle § 19 odst. 3,  

3. 185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu mezofilní a 
vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 19 odst. 4,  

4. 163 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu horské a 
suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky 
podle § 19 odst. 5,  
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5. 170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu horské a 
suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 19 odst. 6,  

6. 692 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu trvale podmáčené 
a rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 
19 odst. 7,  

7. 173 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu ochrana 
modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 
8,  

8. 198 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu ochrana chřástala 
polního podle § 2 písm. d) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 9,  

9. 353 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu suché stepní 
trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky podle 
§ 19 odst. 10,  

10. 213 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu druhově bohaté 
pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10, na kterém plní žadatel podmínky podle § 19 odst. 
11,  

e) v podopatření zatravňování orné půdy  
1. 310 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy 

běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,  
2. 346 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy 

druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky 
podle § 20,  

3. 400 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy 
regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 
20,  

4. 337 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy 
podél vodního útvaru běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 4, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 20,  

5. 385 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy 
podél vodního útvaru druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 5, na kterém 
žadatel plní podmínky podle § 20,  

6. 428 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy 
podél vodního útvaru regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 6, na kterém žadatel 
plní podmínky podle § 20,  

f) v podopatření biopásy  
1. 670 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu krmné biopásy podle § 2 

písm. f) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 7,  
2. 591 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu nektarodárné biopásy 

podle § 2 písm. f) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 8,  
g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do podopatření ochrana čejky 

chocholaté podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22,  
h) 560 EUR/1 hektar zemědělské půdy23) zařazeného do podopatření zatravňování drah 

soustředěného odtoku podle § 2 písm. h), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22a.  
  

(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, a 4 se zvýší o 11 EUR/1 hektar, 
jde-li o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a) nebo c).  

  
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/1 hektar, jde-li 

o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a) nebo c).  
  
(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží o 86 EUR/1 

hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného 
území13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty 
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první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny 
zvláště chráněného území13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku.  

  
(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 se sníží o 69 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 4 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 5 se sníží o 39 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  

  
(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 7 se sníží o 41 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 8 se sníží o 40 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 10 se sníží o 48 EUR/1 hektar, jde-li 

o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
aplikováno snížení podle odstavce 4.  

  
(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o 

díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území13), popřípadě 
ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 
262/2012 Sb., nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného 
území13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku.  

  
(14) Výši dotace při uplatňování jednotlivých podopatření podle § 2 Fond vypočte jako 

součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, 
a sazby stanovené podle odstavců 1 až 13 pro příslušné podopatření podle § 2.  

  
(15) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 14 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské 
unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace 
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poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející 
směnný kurz.  

  
(16) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na 

území hlavního města Prahy.  
 

  
HLAVA IV 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 24 
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a 

přípravků na ochranu rostlin 
 

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé 
požadavky uvedené v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3.  

  
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného 

požadavku podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové míry 
porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o 
kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o 
kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný 
požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.  

  
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) 

bodů 2 a 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  
  
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení 

kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 
provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 2 
písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:  
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,  
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,  
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo  
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.  
  

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného 
požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení 
podle odstavce 4.  

  
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za 

každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a 
každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.  

  
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného 

požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 
takto:  
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,  
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,  
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo  
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.  
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§ 25 
Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření 

 
(1) V případě nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření, s výjimkou 

podmínek uvedených v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním 
nesplnění podle § 26 až 32  
a) sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve kterém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 

23 v těchto úrovních  
1. 3 %,  
2. 10 %,  
3. 25 %, nebo  
4. 50 %,  

b) neposkytne dotaci za příslušné podopatření v příslušném kalendářním roce, nebo za celé 
období trvání závazku, nebo  

c) vyřadí žadatele z příslušného podopatření.  
  

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 26 až 29 uvedeno jinak, je 
uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 23 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) 
vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.  

  
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné 

podmínky v rámci příslušného podopatření nebo titulu více než jednou v průběhu závazku. 
Opakované nesplnění však nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.  

  
(4) Za nesplnění podmínek tohoto nařízení je považováno také nepředložení v průběhu 

kontroly na místě:  
a) evidenční karty dílu půdního bloku podle § 15 odst. 5 písm. c),  
b) evidenční karty provedených agrotechnických operací podle § 15 odst. 8 písm. k),  
c) záznamů o sledování stanovených meteorologických prvků a záznamů o vyhodnocení 

sledovaných meteorologických prvků podle § 12 odst. 5 písm. j) bodu 1 nebo § 15 odst. 5 
písm. d) bodu 1,  

d) záznamů o sledování výskytu škodlivých organismů a záznamů o vyhodnocení výskytu 
škodlivých organismů podle § 12 odst. 5 písm. j) bodu 2 nebo podle § 15 odst. 5 písm. d) 
bodu 2,  

e) dokladů o použitém osivu nebo sadbě nebo provedení službou podle § 13 odst. 5 písm. 
g), § 15 odst. 6 písm. b, § 15 odst. 7 písm. b), § 15 odst. 8 písm. a), § 20 odst. 7 písm. a), 
§ 21 odst. 7 písm. a), § 21 odst. 8 písm. a), § 22 odst. 5 písm. c) nebo § 22a odst. 5 písm. 
a) a b) vystavených na jméno žadatele,  

f) záznamů o výsledku rozborů půdy podle § 12 odst. 5 písm. c) nebo § 15 odst. 5 písm. b), 
g) záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo  

h) záznamů o výsledku rozborů vzorků zeleniny a jahod podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 
odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e),  

jejichž vedení nebo uchovávání je stanoveno tímto nařízením; nesplnění podmínek se vždy 
posuzuje ve vztahu k jednotlivým podopatřením nebo titulům podle § 2.  
  

(5) Doklady podle odstavce 4 písm. e) uchovává žadatel minimálně po dobu 10 
kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl výsev nebo výsadba 
provedena.  

  
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky24), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a 
souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 

%25),  



26 

 

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 
%25), nebo  

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %25).  
  

§ 26 
Snížení dotace o 3 % 

 
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená 

podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 

písm. f) nebo g),  
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 

písm. f),  
c) podopatření ošetřování travních porostů  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a 
zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, nebo  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání 
souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1 hektar do 1,1 hektaru včetně, 
snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k 
poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5. 

d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku při nesplnění podmínky uvedené v 
§ 22a odst. 6 písm. d).  

  
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, 

se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 
aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, 
nebo  

b) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d). 
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená 

podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření 
integrovaná produkce révy vinné  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl 

půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 

aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno.  
  

§ 27 
Snížení dotace o 10 % 

 
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená 

podle § 23, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 

písm. h),  
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 1, nebo  
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2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. h),  
c) podopatření ošetřování travních porostů  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a 
zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě 
trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním 
porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9 
popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), snížení se vztahuje pouze na 
plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 
písm. d) bodech 1 až 5,  

d) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) 
bodu 2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) bodu 2 jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a 
nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto 
podopatření, nebo 

c) podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 

chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce 
podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do 
titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu 
podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské 
půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání 
souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru, snížení se vztahuje 
pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace do 
titulu podle § 2 písm. d) bodech 1 až 5, nebo 

d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené 
v § 22a odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodu 2, jde-li o 
nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry 
zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.  

e) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 
22a odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v 
rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, 
zařazené do tohoto podopatření.  
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(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, 
se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 

písm. g), h) nebo i); neprovedl-li žadatel žádnou aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,  

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. c), § 15 odst. 7 písm. c) nebo v § 15 

odst. 8 písm. c),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. d), § 15 odst. 7 písm. h) nebo v § 15 

odst. 8 písm. f),  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. l),  

c) podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 19 odst. 3 písm. h), § 19 

odst. 4 písm. h), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 10 písm. 
a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a) bodu 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3% a 
nižším nebo rovném 25% výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného 
žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 
nebo 10,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. e),  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. e), § 19 odst. 4 písm. e), § 19 odst. 5 

písm. f), § 19 odst. 6 písm. e) anebo v, § 19 odst. 8 písm. f)anebo v § 19 odst. 9 písm. 
j),  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. e), nebo  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 4 

písm. b), § 19 odst. 5 písm. b), § 19 odst. 6 písm. b), § 19 odst. 8 písm. c) anebo v § 19 
odst. 9 písm. c), nebo  

d) podopatření biopásy  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního 

bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. e), snížení se uplatní na díl půdního 

bloku, na kterém bylo porušení zjištěno., nebo 
e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 

písm. e) bodu 2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) ,bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu 
větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, 
zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.  

  
§ 28 

Snížení dotace o 25 % 
 

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená 
podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce ovoce  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. b),  
2. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 

12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní 
hodnoty obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň 
nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první 
nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. j) nebo k),  
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první 
nesplnění v průběhu příslušného závazku,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 3 aplikace 
herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,  

aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'


29 

 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. g),  
c) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. c),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. d), nebo  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. e),  

d) podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 

chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a 
zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě 
trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním 
porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, 
popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 
a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený 
v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, 
do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do 
titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku podle § 3 
odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) nebo d); snížení se vztahuje 
pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 
písm. d) bodů 1 až 5,  

e) podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. 
c), nebo  

f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 
22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku.  

f) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první 

nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo 
2. podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku při nesplnění podmínky 

uvedené v § 22a odst. 6 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na 
kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno. 

  
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, 

se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. b), § 15 odst. 7 písm. b) nebo v § 15 
odst. 8 písm. a),  

2. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném 
podle § 15 odst. 6 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené 
v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu 
některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k 
tomuto nařízení,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. d),  
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4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném 
podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené 
v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu 
některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k 
tomuto nařízení,  

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace 
herbicidů v příslušném kalendářním roce,  

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. b),  
7. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 

15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní 
hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené v části D přílohy č. 12 k tomuto nařízení a 
zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova obsaženého v jahodách uvedené v části E 
přílohy č. 12 k tomuto nařízení,  

8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. g),  
9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. h),  
10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 6 aplikací 

herbicidů v příslušném kalendářním roce,  
11. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 5 aplikací 

insekticidů v příslušném kalendářním roce, nebo  
12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. k).  

b) podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. f), § 19 odst. 3 písm. f), § 19 odst. 4 

písm. f), § 19 odst. 5 písm. g), § 19 odst. 6 písm. f), § 19 odst. 8 písm. g), § 19 odst. 9 
písm. h) nebo v § 19 odst. 11 písm. e),  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. g), § 19 odst. 4 písm. g), § 19 odst. 5 
písm. h), § 19 odst. 6 písm. g), § 19 odst. 9 písm. i), § 19 odst. 10 písm. k) nebo v § 19 
odst. 11 písm. g),  

3. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 7 písm. f),  
4. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 9 písm. b),  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné 

množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 50 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno 
60 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, 
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) 
bodu 9,  

6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. i),  
7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. j) nebo v § 19 odst. 11 písm. f), 

nebo  
8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. c), § 19 odst. 9 písm. f), § 19 odst. 

10 písm. f) nebo v § 19 odst. 11 písm. c), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na 
kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno,  

c) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. 
b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo  

c) podopatření zatravňování orné půdy 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění 

v průběhu trvání příslušného závazku, nebo 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d), snížení se uplatní na díl 

půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, nebo 

d) podopatření biopásy  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 3, nebo  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 3  
a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části poskytnuté dotace za každý kalendářní 

rok, ve kterém nebyla podmínka splněna.  
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§ 29 
Snížení dotace o 50 % 

 
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená 

podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 

písm. d), přičemž se jedná o 4 aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném 
kalendářním roce,  

b) podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 

chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě 
trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním 
porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, 
popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce 
podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, do 
titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu 
podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 1 písm. a), nebo  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 1 písm. b),  

c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) 
bodu 2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % 
celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto podopatření,  

d)c) podopatření ochrana čejky chocholaté  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. b), nebo  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. d), nebo  

e)d) podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 
22a odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v 
rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto 
podopatření.  

  
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, 

se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 
aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. e),  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 

aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo  
4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. e),  

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 4 aplikace 

herbicidů v příslušném kalendářním roce,  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 7 aplikací 

herbicidů v příslušném kalendářním roce, nebo  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 6 aplikací 

insekticidů v příslušném kalendářním roce,  
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c) podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. d),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 19 odst. 3 písm. h), § 19 

odst. 4 písm. h), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 10 písm. 
a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a) bodu 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 
25%výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do 
příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. d), § 19 odst. 4 písm. d), § 19 odst. 5 
písm. e), § 19 odst. 6 písm. d), § 19 odst. 8 písm. e) nebo v § 19 odst. 9 písm. d), za 
nesplnění podmínky se považuje též pastva zvířat na dílu půdního bloku, který je v 
evidenci využití půdy vymezen jako nevhodný k přepasení,  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 3,  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. b),  
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné 

množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno 
65 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, 
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) 
bodu 9, nebo  

7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. e),  
d) podopatření biopásy  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. d), nebo  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. b) nebo odst. 8 písm. e).nebo 

e) podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 
písm. e) bodu 2 nebo § 20 odst. 8 písm. c) ,bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu 
větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu 
podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.  

  
§ 30 

Neposkytnutí dotace 
 

(1) Dotaci v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného podopatření podle § 2 
Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 2 písm. c) nebo d), nesplněním podmínky je také 

nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v 
průběhu kontroly na místě, nebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze které 
není možné zjistit plnění podmínek tohoto podopatření,  

b) při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 

jeden vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor 

alespoň jednoho vzorku ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,  
4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 

12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní 
hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň 
nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci 
uvedených v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení,  

5. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. i), pokud se jedná o druhé nebo další 
nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo  

6. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na 
příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního 
bloku, na který Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry 
podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
640/2014 nezahrne,  

c) při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné  
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1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. a),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. b),  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 2,  
4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 5 a více 

aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e),  
6. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o druhé nebo 

další nesplnění v průběhu příslušného závazku, nebo  
7. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 8; dotace se neposkytne na příslušný díl 

půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na který 
Fond dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 
1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 
nezahrne,  

d) při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky 
uvedené v § 15 odst. 5 písm. a).  

e) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 

hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého 
travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, 
popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 
travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 
až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,  

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého 
travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d), bodů 1 až 5 a 7 
až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 
2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 
a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období 
vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 
7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku 
a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 
hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d), bodů 
1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
popřípadě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku 
a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo  
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6. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo  

f) při uplatnění podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 
odst. 5 písm. a), nebo  

g) při uplatnění podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. a) bodu 2 nebo 3,  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. b),  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o druhé a další 

nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,  
4. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. d),  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. e),  
6. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. a),  
7. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. b), nebo  
8. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. f).  

  
(2) Dotaci v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2 Fond 

neposkytne, zjistí-li u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 
aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10 
aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. f).  
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. a) nebo § 15 odst. 7 písm. a),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 

1 vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor 

alespoň 1 vzorku zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,  
4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném 

podle § 15 odst. 6 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené 
v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu 
některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k 
tomuto nařízení,  

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 
1 vzorek zeleniny,  

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku zeleniny,  

7. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném 
podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené 
v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu 
některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k 
tomuto nařízení,  

8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 5 a více 
aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,  

9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 
1 vzorek jahod,  

10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku jahod,  

11. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle 
§ 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní 
hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené v části E přílohy č. 12 k tomuto nařízení a 
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zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova obsaženého v jahodách uvedené v části F 
přílohy č. 12 k tomuto nařízení,  

12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 8 a více 
aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,  

13. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 7 a více 
aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce, nebo  

14. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 10 písm. a) nebo b),  
c) podopatření ošetřování travních porostů  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. c),  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 4 písm. c),  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. c),  
4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. c),  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. g) nebo § 19 odst. 8 písm. h),  
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. b) až e),  
7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. d),  
8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. g),  
9. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. c),  
10. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné 

množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního 
bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného 
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,  

11. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. g),  
12. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. h),  
13. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. b), nebo  
14. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. d),  

d) podopatření zatravňování orné půdy  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. a) bodech 2 až 4,  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o druhé a další 

nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. c),  
4. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. d),  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. a) nebo b), nebo  
6. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. f), nebo  

e) podopatření biopásy  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a); dotace se neposkytne na 

příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,  
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b); dotace se neposkytne na 

příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,  
3. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. c); dotace se neposkytne na 

příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,  
4. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. a),  
5. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. b),  
6. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo 2,  
7. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. c),  
8. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 1 nebo 2, a zároveň 

rozhodne Fond o vrácení poskytnuté dotace za každý kalendářní rok, ve kterém nebyla 
podmínka splněna,  

9. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. b), nebo  
10. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. c).  

  
* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

* * * * *  
§ 5  

 
Změna výměry  

 
(1) Nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5), žadatel může v průběhu příslušného 

pětiletého období v rámci žádosti o změnu zařazení podané Fondu požádat o zvýšení 
výměry zemědělské půdy zařazené do agroenvironmentálního opatření podle § 2 písm. a) 
bodu 1 nebo 2, písm. b) nebo c) bodu 3, nejvýše však o 25 % celkové výměry u každého 
agroenvironmentálního opatření, která byla zařazena do příslušného agroenvironmentálního 
opatření rozhodnutím podle § 3 odst. 4. Tento limit se v rámci § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, 
popřípadě 3 posuzuje samostatně. Žádost o změnu zařazení doručí žadatel Fondu na 
Fondem vydaném formuláři společně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. 
května příslušného kalendářního roku. Za zvýšení výměry se pro účely tohoto nařízení 
nepovažuje provedení změny v evidenci půdy podle § 3h nebo 3p zákona, jestliže touto 
změnou došlo ke zvýšení výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu, který je v 
agroenvironmentálním opatření zařazen.  

  
(2) Zvýšit výměru již zařazenou do příslušného agroenvironmentálního opatření podle 

odstavce 1 nelze v pátém roce příslušného pětiletého období.  
  
(3) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné 

výměry do příslušného agroenvironmentálního opatření uvedeného v odstavci 1, a to v 
rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo má-li zájem o zvýšení výměry již 
zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v pátém roce příslušného 
pětiletého období, podá novou žádost o zařazení podle § 3, v níž uvede výměru původně 
zařazenou do tohoto opatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje společně s původně 
zařazenou výměrou zařadit do tohoto opatření na nové pětileté období. Splní-li žadatel 
podmínky pro zařazení do příslušného agroenvironmentálního opatření, plnění podmínek 
tohoto opatření se posuzuje u výměry zařazené do nového pětiletého období i ve vztahu k 
nedokončenému původnímu pětiletému období, přičemž nedokončení původního pětiletého 
období se v tomto případě za porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje. Podá-li 
žadatel podle tohoto odstavce žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 
2 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů závazek 
plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen podle § 3 odst. 4.  

  
(4) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období zájem o zařazení dodatečné 

výměry k výměře, na kterou je již poskytována dotace na agroenvironmentální opatření podle 
§ 2 písm. c) bodu 1, podá na tuto výměru novou žádost o zařazení pro nové pětileté období. 
Plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření se posuzuje u dodatečné 
výměry zařazené do nového pětiletého období samostatně.  

  
(5) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného pětiletého období došlo ke 

snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření 
na základě  
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),  
b) provedení pozemkové úpravy13),  
c) zásahu vyšší moci14),  
d) provedení změny v evidenci půdy podle § 3h nebo 3p zákona, jestliže touto změnou 

nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu o více než 5 
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% původní výměry tohoto bloku, popřípadě jeho dílu,  
e) prvního zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu15),  
f) zřízení stavby ve veřejném zájmu16),  
g) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 15 % celkové výměry 

zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě 
zařazení žadatele do roku 2011 včetně, nebo 10 % celkové výměry zemědělské půdy 
zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 v případě zařazení žadatele 
počínaje rokem 2012 včetně, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení 
výměry podle písmen a) až f) a h) se nepřihlíží,  

h) ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3b 
odst. 1, nejvýše však do 6 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto 
opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 2 roky, nebo 
nejvýše do 3 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v 
rozhodnutí podle § 3 odst. 4, jedná-li se o prodloužení závazku o 1 rok, nestanoví-li toto 
nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až g) se nepřihlíží, nebo  

i) ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3d 
odst. 1, nejvýše však do 29 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto 
opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke 
snížení výměry podle písmen a) až h) se nepřihlíží,  

výše dotace se upraví podle odstavce 6 a tato skutečnost nebude důvodem pro snížení, 
neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 7.  
  

(6) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry 
zemědělské půdy podle odstavce 5, dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské 
půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji 
žadatel měl evidovanou v evidenci půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala 
skutečnost podle odstavce 5 písm. c); poměrná výše dotace se neposkytne na výměru 
zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl evidovanou 
ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci půdy.  

  
(7) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry 

zemědělské půdy, dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry 
zemědělské půdy, nejde-li o snížení podle odstavce 5, a zároveň Fond rozhodne o vrácení 
poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku příslušného pětiletého období na 
výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z 
příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období.  

  
(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke 

snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření 
došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7  
a) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku, nejpozději do 10. ledna následujícího kalendářního roku u opatření 
podle § 2 písm. a), b) nebo c) bodu 1, nebo  

b) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího 
kalendářního roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u 
opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.  

Žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže 
žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností 
uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí 
dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na 
oznámení zásahu vyšší moci14).  
  

(9) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní 
rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované zvýšení zařazené výměry 
zemědělské půdy podle odstavce 1 a snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku 
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skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle 
odstavce 8.  

  
(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 1, 8 nebo 9 

rozhodne o zařazení do agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry 
zemědělské půdy. Podá-li žadatel žádost o změnu výměry, ve které snižuje výměru 
zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavců 
5, 6 nebo 7 o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného 
agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není 
dotčena.  
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IV. 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“).  

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci nového programového 

období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV 2014 - 2020“), který 
byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května roku 2015. Nařízení vlády reflektuje potřeby řešení vzniku nových 
zvláště chráněných území ve vztahu k plnění podmínek nařízení vlády a potřebu zpřesnění 
podmínek zjištěné v průběhu administrace podávání žádostí o zařazení do 
agroenvironmentálně-klimatických opatření (dále jen „AEKO“) a žádostí o poskytnutí dotace 
v roce 2015 a 2016.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle 

čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – agroenvironmentálně-
klimatická opatření.  

 
Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je řešení vzniku nových zvláště 

chráněných území ve vztahu k plnění podmínek nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Důvodem pro 
hlavní navrhovanou změnu je přizpůsobení podmínek provádění AEKO situaci, kdy je na území 
České republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. Zvláště chráněná území a území zařazená v soustavě Natura 2000 
jsou z pohledu AEKO prioritními oblastmi, do kterých jsou cíleny tzv. „nadstavbové tituly“ 
sloužící k udržení příznivého obhospodařování cenných biotopů na trvalých travních porostech. 
Mimo tyto prioritní oblasti, v tzv. „volné krajině“ nemohou být některé z těchto nadstavbových 
titulů realizovány. 

 
AEKO jsou realizována formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku 

zavazuje, že bude po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami AEKO. 
Mezi tyto patří i podmínka dodržení „zařazení“ v příslušném dotačním titulu. Jakákoli změna 
zařazení mezi tituly v průběhu trvání závazku je považována za nesplnění podmínek. Žadatel je 
povinen v takovém případě navrátit veškeré dotace poskytnuté na příslušné pozemky, a to od 
počátku trvání závazku. Požadavek na dodržení víceletého závazku vychází z čl. 28 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 a vychází z podstaty a účelu AEKO, kterým je 
v případě cenných stanovišť na trvalých travních porostech jejich dlouhodobé šetrné 
obhospodařování, vedoucí k jejich udržení, popřípadě zlepšení stavu.  

 
V situaci, kdy je na území České republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území, je 

změna zařazení do titulu a tím i změna podmínek hospodaření, které je žadatel povinen plnit, 
žádoucí. Změnou volby konkrétního nadstavbového titulu dojde k uvedení do souladu 
zemědělského hospodaření v dané oblasti a způsobu péče o nově vyhlášené zvláště chráněné 
území, definovaném v plánu péče při jeho vyhlášení. 
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Dále dochází k úpravě podmínek provádění podopatření integrovaná produkce zeleniny 

a jahodníku z důvodu změny nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Nově je vyžadováno zajištění provedení 
odběru vzorků půdy před každým výsevem nebo výsadbou a jejich následný rozbor za 
účelem zjištění obsahu dusíku v půdě pouze akreditovanou laboratoří. Změna je nezbytná, 
neboť nitrátová směrnice, jakožto obecně platný právní předpis, je podle čl. 28 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 tzv. „baseline“ pro agroenvironmentálně 
klimatická opatření a podmínky AEKO musí jít nad tuto „baseline“. 

 
Dalšími navrhovanými změnami dochází k uvedení do souladu textu nařízení vlády č. 

75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění 
pozdějších předpisů s textem nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
(dále jen „nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů a s textem zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rostlinolékařský zákon“).  

 
Některé navrhované změny nařízení vlády jsou důvodem změny programového 

dokumentu PRV a budou ohlášeny podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014. 
 
Právní rámec navrhovaného nařízení vlády o změně nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o 

podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, je dán: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 
1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění. 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo 
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost, 

 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla 

pro provádění AEKO, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných 
podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících na zemědělské 

půdě při dodržení příslušného způsobu hospodaření definovaného tímto nařízením. 
 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

 obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, 

 zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 

 plní podmínky pro poskytnutí dotace. 
 
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie 

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“) a zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o fondu“). 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je řešení situace vzniku nového zvláště 

chráněného území ve vztahu k plnění podmínek AEKO a zpřesnit podmínky provádění 
opatření od roku 2017. 

 
Při zachování stávajícího stavu by nebyly reflektovány priority péče o nově vyhlášené 

zvláště chráněné území a provádění AEKO, což by vedlo k nesouladu mezi hospodařením 
dotčených zemědělských subjektů a ochranou přírody v dané oblasti. Dále by byly některé 
definice používané v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. odlišné od definic používaných v nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. a v rostlinolékařském zákoně. Nebyly by odstraněny nepřesnosti ve 
znění některých podmínek, které byly na základě zkušeností s administrací žádostí z let 
2015 a 2016 vyhodnocené jako problematické pro žadatele. 

 
V konečném důsledku toto může vést až k ohrožení čerpání finančních prostředků 

ze zdrojů Evropské unie. 
 
Novelizací nařízení vlády dojde k řešení situace vzniku nového zvláště chráněného 

území ve vztahu k plnění podmínek AEKO a odstranění nepřesností v textaci stávajícího 
znění, které způsobovalo ztíženou administraci podávání žádostí o dotaci v roce 2015 a 
2016. Provedenými úpravami se zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie. Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci. 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 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 
pozdějších předpisů. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie: 

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s těmito předpisy Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění. 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro 
zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu 
na rozvoj venkova a podmíněnost, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního 

plánu uvedeného v PRV 2014 - 2020, který byl schválen vládou České republiky a 
Evropskou komisí dne 26. 5. 2015. Podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) 
č. 1305/2013 jsou všechna opatření PRV 2014 - 2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské 
unie jedinou sazbou ve výši maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České 
republiky rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve 
výši 25 %. Dne 20. srpna 2015 Vláda ČR usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování 
z veřejných zdrojů na 35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014 - 2020 je 
předmětem 2. modifikace PRV 2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 22. 6. 2016. Alokace finančních prostředků AEKO 
v letech 2014 - 2020 je v PRV stanovena ve výši 905,023 mil. EUR celkových veřejných 
výdajů, nicméně tato částka v sobě zahrnuje i finanční prostředky na pokrytí závazků 
z programových období 2004 - 2006 a 2007 - 2013. Míra kofinancování tohoto opatření 
z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 

v připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2017. 
V rámci střednědobého výhledu 2018 – 2019 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter 

nepředpokládá zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty.  

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že budou převážně neutrální.  
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel. 
 
Návrh nařízení vlády předpokládá pouze kladné dopady na životní prostředí, neboť 

podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu, kvalitu vody, 
prevenci před povodněmi a prevenci degradace půdy. 

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 

diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 

korupčního rizika. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování daných ustanovení. 
 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
ČÁST PRVNÍ 
K Čl. I 
K bodům 1 až 3 
Na základě dlouhodobého požadavku Ministerstva životního prostředí a potřeby reflektovat 
situaci, kdy je vyhlášeno nové zvláště chráněné území, ve kterém mají žadatelé odlišné 
podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů, je zaváděn mechanismus 
který žadatelům umožní v rámci stávajícího závazku bezsankčně změnit zařazení 
ze základního titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny do některého 
z nadstavbových titulů, pokud je tento na příslušném dílu půdního vymezen orgánem 
ochrany přírody.  
Žadatel bude moci dobrovolně požádat o změnu zařazení prostřednictvím podání Žádosti o 
změnu zařazení. Fond na základě této žádosti a při splnění všech předepsaných podmínek, 
žadateli změní zařazení ze základního titulu do nadstavbového titulu, a to s ohledem na 
platné vymezení orgánem ochrany přírody na konkrétním dílu půdního bloku. Nový závazek 
tím žadateli nevzniká a žadatel dokončí původní pětileté období trvání závazku v novém 
titulu. 
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K bodům 4 a 10 
Navrhuje se zrušení povinnosti pro žadatele dokládat kopii potvrzení o absolvování 
povinného školení v podopatření Integrovaná produkce ovoce nebo podopatření Integrovaná 
produkce révy vinné na Fond. Povinná školení pro žadatele v podopatření Integrovaná 
produkce ovoce a podopatření Integrovaná produkce révy vinné jsou zajišťována Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“), který vede jmenné 
seznamy účastníků školení a který vydává certifikát o absolvování tohoto školení. Pro 
potřeby kontroly plnění podmínky absolvování každoročního školení je ÚKZÚZ schopen na 
vyžádání od Fondu předložit evidenci účastníků školení. Tímto odpadá potřeba nutit žadatele 
k zasílání kopie vystaveného certifikátu absolvování školení na Fond. Návrhem se snižuje 
byrokratická zátěž žadatelů. 
 
K bodům 5 až 8 
Návrhem se text nařízení uvádí do souladu s textem nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Nově 
budou moci žadatelé v podopatření Integrovaná produkce ovoce podat žádost i na produkční 
plochu, která tvoří pouze část výměry dílu půdního bloku, a to i v případě, že se na zbývající 
ploše dílu půdního bloku nachází výsadba ovocných stromů, které nejsou způsobilé pro 
podporu v podopatření integrovaná produkce ovoce. 
 
K bodům 9 a 11 až 13  
Návrhem je text nařízení vlády uváděn do souladu s textací zákona o rostlinolékařské péči. 
Dochází ke sjednocení používané terminologie. 
 
K bodům 14 až 16 
V návaznosti na změnu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu (dále jen „nitrátová směrnice“) je v podopatření Integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku upravována povinnost provádět před každým výsevem nebo výsadbou 
zeleniny odběry vzorků půdy za účelem zjištění obsahu dusíku. Nově jsou žadatelé povinni 
zajistit jak provedení odběru vzorku půdy, tak i jeho následný rozbor pouze akreditovanou 
laboratoří. Změna je nezbytná, neboť nitrátová směrnice, jakožto obecně platný právní 
předpis, je podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 tzv. „baseline“ 
pro AEKO a podmínky AEKO nemohou být mírnější, než je tato „baseline“. 
 
K bodům 17, 18, 31, 32, 35 až 39 a 42 až 45 
Na základě zkušeností s administrací žádostí o dotaci v roce 2015 a na základě podnětů 
odborné veřejnosti je upravován způsob výpočtu při stanovení intenzity chovu 
hospodářských zvířat (dále jen intenzita chovu“) pro potřebu kontroly splnění podmínky 
dodržení intenzity chovu max. 1,15 VDJ na hektar trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) 
podpořených v podopatření Ošetřování travních porostů (dále jen „OTP“), tzv. „intenzity 
1,15“. Do výpočtu intenzity 1,15 budou nově na místo TTP způsobilých pro poskytnutí dotace 
zahrnovány TTP zařazené v daném roce v závazku v některém z titulů OTP, s výjimkou TTP 
zařazených do titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky (již dnes do výpočtu 
nezahrnovány). Navrhovanou úpravou dojde ke zjednodušení stanovení intenzity 1,15, 
neboť Fond i žadatel budou po celou dobu kontrolního období intenzity chovu znát přesnou 
výměru TTP, která je do výpočtu zahrnuta. Oproti tomu při vztažení intenzity 1,15 vůči TTP 
způsobilému k poskytnutí dotace v OTP je plocha TTP zahrnovaného do výpočtu až plocha 
na kterou je skutečně vyplácena dotace, tj. plocha očištěná o případná zjištění vedoucí 
k neposkytnutí dotace na určitou část TTP. Tato zjištění ovšem mohou nastat až po 
kontrolním období intenzity chovu a žadateli je tak plocha TTP zahrnutých do výpočtu zpětně 
snižována. Toto zpětné snižování může vést k nesplnění podmínky dodržení intenzity 1,15 i 
v případě, kdy žadatel v průběhu kontrolního období intenzitu 1,15 vůči aktuální ploše TTP 
v OTP plnil. 
Nové znění podmínky zafixuje výměru TTP zahrnutou do výpočtu intenzity 1,15 provázáním 
na v daném kalendářním roce zařazené TTP. Tato výměra není, až na výjimky, závislá od 
kontrolních zjištění a způsobilosti k výplatě dotace a žadatel tak po celou dobu trvání 
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kontrolního období bude vědět, vůči jaké výměře mu bude plnění podmínky dodržení 
intenzity 1,15 kontrolováno. 
V § 27 dochází k úpravě stávajícího textu tak, aby reflektoval změny navržené v § 17. 
Nedochází ke změně výše udělované sankce za nesplnění podmínek dodržení intenzity 
chovu hospodářských zvířat.  
Návrhem je dále upravován sankční mechanismus při nesplnění podmínky údržby travního 
porostu v podopatření Zatravňování orné půdy tak, aby byl v souladu se sankčním systémem 
uplatňovaným za nesplnění obdobné podmínky v podopatření Ošetřování travních porostů. 
Návrhem není upravováno procentuální snížení dotace při nesplnění podmínky údržby 
travního porostu. Změnou dojde k úpravě, kdy nově bude snížení dotace za nesplnění 
podmínky uplatněno vůči ploše zařazené v příslušném titulu namísto stávajícího uplatnění 
snížení vůči všem plochám zařazeným v podopatření zatravňování orné půdy. Jedná se o 
zmírnění sankce udělované žadatelům za nesplnění podmínky. 
Dále je návrhem zmírňována sankce za nesplnění podmínky ponechání nepokosené plochy 
o výměře vyšší než 1 ha. Navrhovanou úpravou dojde k zavedení mírnějšího postihu při 
nesplnění podmínky na výměře 1 – 1,1 ha. Při nesplnění podmínky na výměře vyšší než 1,1 
ha je zachována stávající úroveň sankce. 
 
K bodu 19 
Návrhem je upravován termín, do kterého minimálně musí žadatelé ponechat nepokosené 
plochy na dílech půdních bloků zařazených v titulech Obecná péče o extenzivní louky a 
pastviny, Mezofilní a vlhkomilné louky (MVL) a Horské a suchomilné louky (HSL) s výměrou 
nad 12 ha, popřípadě na dílech s výměrou nižší, na kterých se žadatel zavázal dobrovolně 
nepokosené plochy ponechat. Ve stávajícím znění nařízení vlády je tento minimální termín 
stanoven na 15. srpna příslušného kalendářního roku. V titulech MVL a HSL jsou ovšem 
některé termíny provádění sečí stanoveny až za tento datum (od 15. července do 31. srpna 
nebo od 15. srpna do 30. září). Žadatelé tak nemuseli nepokosené plochy ponechat, přesto 
že v žádosti o dotaci deklarovali ponechání nepokosených ploch a obdrželi na příslušný díl 
doplňkovou platbu za ponechání nepokosených ploch. Termín pro ponechání nepokosených 
ploch je nově v případě pozdních termínů sečí upravován tak, aby byl žadatel povinen 
ponechat nepokosenou plochu i v těchto případech a neobdržel doplňkovou platbu 
neoprávněně. 
 
K bodům 20 a 28 
Navrhovanou změnou je umožněno žádat o doplňkovou platbu za ponechání nepokosených 
ploch i na dílech půdních bloků s výměrou nižší než 12 ha. Z důvodu poměrně striktních 
podmínek pro ponechání nepokosených ploch, včetně sankcí za jejich nesplnění se 
nepředpokládá masový zájem žadatelů o tuto možnost. Předpokládá se minimální finanční 
dopad na rozpočet AEKO. V roce 2016 byly nepokosené plochy dobrovolně ponechány na 
51 dílech půdních bloků se souhrnnou výměrou 295 ha. 
 
K bodu 21 
Návrhem je zpřesňován text podmínky upravující možnosti hnojení na TTP zařazených 
v titulu Horské a suchomilné louky hnojené, a to tak, aby bylo zřejmé, že je žadatel povinen 
provést jednou za závazek hnojení, ale zároveň nesmí hnojit více než jednou za závazek. 
Návrhem není měněn smysl podmínky ani nejsou zaváděny další požadavky na žadatele.  
 
K bodu 22 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je upravován odkaz v § 19 odst. 7 písm. a) 
tak, aby odkazoval na původně zamýšlený § 19 odst. 7 písm. e), ke které se text písmene a) 
v této části vztahuje. 
 
K bodu 23 
Na základě dlouhodobého požadavku MŽP a s ohledem na účel dotačního titulu Ochrana 
modrásků jsou návrhem upravovány podmínky pro provádění sečí na TTP zařazených 
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v tomto titulu. Žadatel je povinen provádět seč pouze ve stanoveném období, tj. do 10. 
června nebo od 1. do 30. září nebo do 10. června a zároveň od 1. do 30. září. Prováděním 
sečí mimo stanovené termíny může dojít k likvidaci krmné rostliny modrásků krvavce totenu, 
včetně vývojových stádií modrásků, čímž dojde k likvidaci předmětu dotace. Podpora je pak 
vyplácena neúčelně. Navrhovaná úprava zajistí, aby byla seč prováděna  mimo  období 
rozmnožování modrásků a byl naplněn účel dotačního titulu Ochrana modrásků. 
 
K bodům 24, 25 a 35 
Na základě požadavku MŽP je doplňován zákaz provádění příkrmu na TTP zařazených 
v dotačním titulu Ochrana chřástala polního. Umožnění podávání příkrmu prodlužuje pobyt 
zvířat na lokalitě po dobu delší, než dokáže zajistit přirozená úživnost stanoviště. Úpravou 
podmínky dojde k zamezení příliš intenzivní pastvě na TTP zařazených v tomto titulu, čímž 
bude zabráněno degradaci stanoviště. Podmínka je již zavedena ve všech nadstavbových 
titulech podopatření OTP, kde je umožněna pastva hospodářských zvířat. 
 
K bodu 26 
Návrhem je upravován nejzazší termín pro provádění údržby TTP zařazených v titulu 
Druhově bohaté pastviny na plochách spadajících do LFA oblasti H1. V těchto oblastech 
s vyšší nadmořskou výškou dochází k posunu vegetačního období, kterému je nutné 
přizpůsobit podmínky provádění titulu Druhově bohaté pastviny. 
 
K bodu 27 
Na základě požadavků zemědělské praxe povolován příkrm hospodářských zvířat na plochách 
zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny, a to na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody.  
 
K bodu 29 
Jedná se o legislativně technickou úpravu textu, krou se nemění význam ani rozsah 
vyžadovaných podmínek. Za slovo hektar jsou doplňována slova „dílu půdního bloku“, aby 
bylo zřejmé, k jaké výměře se daná podmínka vztahuje. 
 
K bodu 30 
Na základě požadavku Fondu je návrhem doplňována podmínka, že doklady prokazující 
množství a kvalitu osiva nebo sadby, předkládané v průběhu kontroly na místě Fondu, musí 
být vystaveny na jméno žadatele. Navrhovaná změna je v souladu s účelem AEKO, neboť 
žadatelům je v příslušných podopatřeních a titulech v poskytované dotaci kompenzován 
náklad na pořízení osiva nebo sadby. 
 
K bodům 33, 34, 40 a 41 
Návrhem je upravován sankční mechanismus při nesplnění podmínky provádění likvidace 
nedopasků v podopatření Zatravňování orné půdy a podopatření Zatravňování drah 
soustředěného odtoku tak, aby byl v souladu se sankčním systémem uplatňovaným za 
nesplnění obdobné podmínky v podopatření Ošetřování travních porostů. Nově není za 
nesplnění podmínky udělována sankce ve formě snížení dotace o 3 % na veškeré plochy 
zařazené v příslušném podopatření, nýbrž snížení dotace pouze na dílu půdního bloku kde 
k porušení došlo, a to o 25 %. 
 
K bodu 46 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je upravován odkaz v tabulce A přílohy č. 10 
tak, aby odkazoval na příslušnou část nařízení vlády, ke které se příloha vztahuje. 
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K Čl. II -  Přechodná ustanovení: 
Vzhledem k tomu, že navrhované změny týkající se úpravy sankčního systému jsou 
provedeny ve prospěch žadatele, je přechodné ustanovení navrženo tak, aby se tyto změny 
týkaly již žádostí o poskytnutí dotace podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
ČÁST DRUHÁ 
K Čl. III 
Navrhovanou změnou se text nařízení vlády č. 79/2007 Sb. uvádí do souladu se zněním 
textu nařízení vlády č. 75/2015 Sb., kde již byla možnost uplatnění pardonovaného důvodu 
snížení zařazené výměry z důvodu mimořádné aktualizace zrušena v roce 2015. 
Pardonovaný důvod „provedení mimořádné aktualizace LPIS“ je velmi obtížně 
administrovatelný z důvodu jeho prokazatelnosti na části dílu půdního bloku při 
komplexnějších změnách, jako je mimořádná aktualizace společně se slučováním nebo 
dělením dílů půdních bloků. Zároveň je pardonovaný důvod mimořádná aktualizace LPIS jen 
minimálně využíván (v roce 2015 činil důvod MA pouze 0,3 % výměry všech změn 
v zařazení). Pro žadatele tato změna nebude mít výraznější dopad, neboť je v AEO zaveden 
pardonovaný důvod snížení zařazené výměry až o 15 % původně zařazené výměry, který lze 
pro případ změn v LPIS použít, je snáze administrovatelný a méně byrokraticky zatěžuje 
žadatele. 
 
ČÁST TŘETÍ 
K Čl. IV - Účinnost: 
Stanovuje se doba účinnosti na 15. února 2017 s ohledem na potřeby promítnutí a nastavení 
změn pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Fondem. 
 
 
 

 


