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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne………… 2017, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 

vlády, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 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. a zákona č. 291/2009 Sb. 
 
 
 

Čl. I 
 
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády 
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení 
vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a 
nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Fond žadateli platbu kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 4 
neposkytne, pokud je celková částka nižší než 500 Kč.“. 
CELEX: 32013R1306 
 

2. V § 7 odstavec 3 zní: 
 

„(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským 
obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace 
nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku jedná-li se o díl půdního bloku, který se nachází alespoň 
z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. nebo 
provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného kalendářního roku jedná-li se o díl 
půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) 
bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pokud není pro daný díl půdního bloku stanoveno 
jinak  

a)  agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle 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, opatřením ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li jiný 
právní předpis jinak26), nebo  

b)  prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.  
Podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního 
roku nebo do 31. srpna příslušného kalendářního roku se nevztahuje na plochu 
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s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.“. 
CELEX: 32013R1307 
 

3. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí na výměru, která činí nejméně 1 hektar zemědělské 
půdy, na kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí.“. 
CELEX: 32013R1307 

 
4. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 
„(7) Plochy podle odstavce 1 písm. e) se hodnotí podle míry erozní ohroženosti 

zemědělské půdy v evidenci využití půdy k 1. lednu 2017.“. 
CELEX: 32013R1307 
 

5. V § 11 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f). 

 
6. V § 11 odst. 3 písm. d) se číslo „20.“ nahrazuje číslem „24.“. 

 
7. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 
„(5) V případě krajinného prvku uvedeného v odstavci 4 lze tento krajinný prvek využít 

jako plochu využívanou v ekologickém zájmu také v případě, že jeho plocha přiléhá svou 
delší stranou k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, který přiléhá k dílu půdního bloku 
s kulturou orná půda.“. 

      CELEX: 32017R1155 
 

8. V § 13 odst. 6 se za slovo „půda“ vkládají slova „nebo k dalšímu prvku uvedenému 
v odstavci 4“. 
 

9. § 14 se včetně nadpisu zrušuje. 
 

10. V § 17 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 
ekologickém zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení 
nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy, která je založena 
a) výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2, za předpokladu, že 

porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, na který se v době 
jeho trvání podle odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu rostlin, nebo 

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v odstavci 3 do plodiny uvnitř dílu 
půdního bloku (dále jen „hlavní plodina“), na který se v době trvání podsevu od 1. 
srpna do 25. září příslušného kalendářního roku, neaplikují přípravky na ochranu 
rostlin.“.  

CELEX: 32017R1155 
 

11. V § 17 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je  
a) bojínek luční,  
b) festulolia sp.,  
c) jetel luční, 
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d) jílek mnohokvětý,  
e) jílek vytrvalý,  
f) komonice bílá, 
g) kostřava červená,  
h) kostřava luční,  
i) kostřava rákosovitá, 
j) srha laločnatá, nebo 
k) štírovník růžkatý.“. 
CELEX: 32017R1155 

 
12. V § 17 odst. 4 písm. a) se slova „20. září“ nahrazují slovy „24. září“. 

CELEX: 32017R1155 
 

13. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova „20. září“ nahrazují slovy „6. září“. 
CELEX: 32017R1155 
 

14. V § 18 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu 
využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, 
a) které jsou vysety do 1. června a ponechány do 15. července příslušného 

kalendářního roku, přičemž se za ně považuje také prokazatelný výskyt jejich 
posklizňových zbytků, 

b) na kterou se v období podle písmene a) neaplikují přípravky na ochranu rostlin, a 
c) na které po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října posledního 

kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou dojde k zapravení porostu 
víceletých plodin, je do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé 
plodiny.“. 

CELEX: 32017R1155 
 

15. V § 28 odst. 1 se slova „, a zároveň jsou na něj v ústřední evidenci evidována 
hospodářská zvířata podle plemenářského zákona“ zrušují. 
CELEX: 32013R1307  
 

16. V § 28 se odstavce 7 až 12 zrušují. 
CELEX: 32013R1307 
 

17.  V příloze č. 3 se řádek  
 

„ souvrať 1,5 “ 
 
         zrušuje. 
 
18. V příloze č. 7 se řádek 

 

„ cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 50 80 “ 

 
nahrazuje řádkem 

 

„ cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 30 55 “ 

 
a řádek 

„ saláty 50 000 x x 30 x “ 
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se nahrazuje řádkem  
 

„ saláty 50 000 55 000 0,70 30 50 “. 

 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

 
Čl. III 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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V. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů, s přílohami č. 3 a 7, s vyznačením navrhovaných 
změn: 

 
 
 

* * *  
 

ČÁST PRVNÍ 
 

STANOVENÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB 
ZEMĚDĚLCŮM 

 
* * *  

 
HLAVA I 

 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
* * *  

§ 5 
Kompenzace finanční disciplíny 

 
(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné 

zemědělské politiky je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční 
disciplíny5) kalendářní rok podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům. 

  
(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o poskytnutí přímé platby 

zemědělcům, u kterého byla Fondem provedena úprava přímých plateb zemědělcům 
poskytnutých na základě žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podané 
v příslušném kalendářním roce. 

  
(3) Procentuální výši kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky 

oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav přímých plateb zemědělcům 
provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2. 

  
(4) Fond stanoví žadateli o poskytnutí přímé platby zemědělcům rozhodnutím výši 

kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční 
disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy přímých plateb zemědělcům provedené žadateli 
v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října 
kalendářního roku následujícího po podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům v 
příslušném kalendářním roce. 

 
(5) Fond žadateli platbu kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 

4 neposkytne, pokud je celková částka nižší než 500 Kč. 
 

 
 

* * *  
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HLAVA III  
 

POSKYTOVÁNÍ PLATBY PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY 
PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 
 

§ 7  
 

Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy  
 

(1) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy na minimální 
výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout 
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy. Zemědělská půda se zemědělskou kulturou 
jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.  

  
(2) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, která je  

a) evidována v evidenci využití půdy a splňuje podmínky k poskytnutí jednotné platby na 
plochu zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie7),  

b) evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 
do 31. srpna příslušného kalendářního roku,  

c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, 
po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele, a  

d) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení 
vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.  

  
(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským 

obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků 
v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo provedení seče a odklizení 
biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku, pokud není 
pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak 
a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle 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, 
opatřením ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak26), nebo 

b) prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství. Podmínka 
likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku se 
nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°. 

 
(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským 

obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace 
nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku jedná-li se o díl půdního bloku, který se nachází 
alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 
nebo provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července 
příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného kalendářního roku 
jedná-li se o díl půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 
odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pokud není pro daný díl půdního 
bloku stanoveno jinak  
a)  agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle 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, opatřením ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
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o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li 
jiný právní předpis jinak26), nebo  

b)  prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.  
Podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního 
roku nebo do 31. srpna příslušného kalendářního roku se nevztahuje na plochu s 
průměrnou sklonitostí převyšující 10°.“. 
 

(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje, je-li na daném 
dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 
a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo pokud je na daném dílu půdního bloku prováděna 
obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.  

  
(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 

2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování 
plodin.  

  
(6) V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových 

plantážích lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na druhy 
rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České 
republice s maximální délkou jejich sklizňového cyklu uvedené v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení.  

  
(7) Fond poskytne jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy v plné výši, nenastane-

li skutečnost vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí jednotné platby na plochu zemědělské 
půdy podle předpisu Evropské unie8) nebo podle § 8. Toto ustanovení platí rovněž pro platby 
poskytované podle § 9 až 18 a § 33. 
 
 

* * *  
 
 

§ 9 
Diverzifikace plodin  

 
(1) Vegetační období pro výpočet podílů jednotlivých plodin je období od 1. června do 

31. srpna příslušného kalendářního roku13).  
  
(2) Plocha krajinného prvku, který se nachází uvnitř dílu půdního bloku evidovaného v 

evidenci využití půdy na žadatele o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí a který je zahrnut do plochy dílu půdního bloku, 
je pro účely výpočtu podílů jednotlivých plodin součástí plochy té plodiny, na které se tento 
krajinný prvek nachází13). V případech, kdy plocha krajinného prvku zasahuje do plochy dvou 
a více plodin, je plocha krajinného prvku zahrnuta do plochy jednotlivých plodin poměrově.  

  
(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede v žádosti o poskytnutí 

platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 
pouze identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda. Žadatel u druhu 
zemědělské kultury standardní orná půda zároveň uvede název plodiny a její výměru, ze 
které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin. 

 
(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní prostředí na výměru, která činí nejméně 1 hektar 
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zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. 
  

§ 10  
Zachování stávajících trvalých travních porostů  

 
(1) Environmentálně citlivými plochami s trvalými travními porosty jsou ty plochy dílů 

půdních bloků nebo jejich části, které se nacházejí k 1. lednu příslušného kalendářního roku  
a) v oblasti Natura 2000,  
b) v 1. zóně chráněných krajinných oblastí a národních parků, které se nenacházejí v 

oblastech podle písmene a),  
c) v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích, přírodních 

rezervacích a přírodních památkách, které se nenacházejí v oblastech podle písmene a),  
d) ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru,  
e) jako silně erozně ohrožené,  
f) jako podmáčené a rašelinné louky, nebo  
g) ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí.  
  

(2) Pokud dojde ke snížení poměru ploch s trvalými travními porosty, Fond vyzve ty 
žadatele o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí, kteří mají k dispozici plochu, jež byla přeměněna z plochy s trvalými 
travními porosty nebo půdy se stálými pastvinami na plochu s jiným využitím nebo změnili v 
evidenci využití půdy kulturu trvalého travního porostu na některou z ostatních druhů 
zemědělské kultury, ke zpětnému zatravnění na takové ploše, která povede k obnovení 
stanoveného poměru14); Fond přitom zohlední míru, v jaké každý z těchto žadatelů přispěl ke 
změně stanoveného poměru.  

  
(3) Nesnížení poměru trvalých travních porostů vůči celkové ploše zemědělské půdy o 

více než 5 % bude Fond evidovat na území celé České republiky15).  
  
(4) Jsou-li plochy podle odstavce 1 přeměněné podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o 

podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, nejde o porušení ochrany trvalých travních porostů 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25).  

  
(5) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie25) se nejedná, jestliže u žadatele v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy 
podle zákona o pozemkových úpravách došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům na dílu půdního bloku  
a) ke změně evidence druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské 

kultury stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb., nebo  
b) k rozorání nebo přeměně trvalého travního porostu na jiný druh zemědělské kultury 

stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb.  
  

(6) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie25) se nejedná v případě jednotlivé environmentálně citlivé plochy menší než 
0,01 ha; při výpočtu číselných údajů použije Fond matematické zaokrouhlování na 2 
desetinná místa.  

 
(7) Plochy podle odstavce 1 písm. e) se hodnotí podle míry erozní ohroženosti 

zemědělské půdy v evidenci využití půdy k 1. lednu 2017. 
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§ 11  
Plocha využívaná v ekologickém zájmu  

 
(1) Plochou využívanou v ekologickém zájmu16) o minimální výměře 0,01 ha je  

a) úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu uvedený v § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 
307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,  

b) krajinný prvek v ekologickém zájmu uvedený v § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 
307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,  

c) souvrať,  
d)c) plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích uvedená 

v § 3 odst. 10 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády,  

e)d) zalesněná plocha uvedená v § 3 odst. 12 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády,  

f)e) plocha s meziplodinami, nebo  
g)f) plocha s plodinami, které vážou dusík.  
  

(2) Pro výpočet plochy využívané v ekologickém zájmu se použijí váhové koeficienty 
uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.  

  
(3) Plochy využívané v ekologickém zájmu musí být evidovány v evidenci využití půdy 

na žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům a musí splňovat stanovené podmínky 
ode dne  
a) 1. ledna prvního kalendářního roku do 31. října posledního kalendářního roku v případě 

plochy podle § 12,  
b) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. srpna příslušného 

kalendářního roku v případě plochy podle § 15,  
c) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. srpna příslušného 

kalendářního roku v případě plochy podle § 16,  
d) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 20.24. září příslušného 

kalendářního roku v případě letní varianty meziplodin podle § 17 nebo od dne podání 
žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. října příslušného kalendářního roku 
v případě ozimé varianty meziplodin podle § 17, nebo  

e) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. října příslušného 
kalendářního roku v případě plochy podle § 18.  

  
(4) Žadatel, který využívá plochu v ekologickém zájmu, uvede v žádosti o poskytnutí 

platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 
identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu16) podle § 
11 odst. 1 a její výměru.  
  

§ 12  
Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu  

 
(1) Úhorem s porostem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu se 

rozumí plocha se souvislým porostem plodin uvedených v odstavci 2 ležící ladem, která se 
nachází na dílu půdního bloku nebo jeho části evidovaném od 1. ledna příslušného 
kalendářního roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor.  

  
(2) Plodinou pro úhor s porostem je  

a) čičorka,  
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b) hořčice,  
c) hrách,  
d) jestřabina,  
e) jetel,  
f) komonice,  
g) kozinec,  
h) pohanka,  
i) proso,  
j) ředkev,  
k) svatojánské žito,  
l) svazenka,  
m) štírovník,  
n) tolice,  
o) úročník,  
p) vičenec,  
q) vikev,  
r) kmín,  
s) kopr,  
t) koriandr,  
u) len,  
v) mrkev,   
w) pastinák,  
x) řeřicha,  
y) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo  
z) směs výše uvedených plodin.  
  

(3) Úhor s porostem vyhrazený jako plocha využívaná v ekologickém zájmu je plocha 
dílu půdního bloku nebo jeho části,  
a) která je zemědělsky udržována od 1. ledna prvního kalendářního roku úhoru do 15. 

července posledního kalendářního roku úhoru, a na které je do 31. října posledního 
kalendářního roku úhoru založen porost ozimé plodiny,  

b) na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2, jež se nevyužijí za účelem produkce, 
nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny,  

c) na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a  
d) která je, pokud se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně 

označena.  
  

(4) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 3 je založen porost kulturní plodiny 
nejpozději do 1. června v roce podání žádosti, a který zůstane ponechán na pozemku 
alespoň do 15. července posledního kalendářního roku úhoru. Do doby trvání úhoru s 
porostem se započítává i období před zasetím plodiny tohoto úhoru.  

 
(5) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení plochy v 

souladu s odstavcem 3 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku, Fond tuto 
plochu nezapočítá do plochy v ekologickém zájmu.  

  
(6) V případě úhoru s porostem vyhrazeného jako plocha využívaná v ekologickém 

zájmu žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na 

kterých je úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu udržován, a  
b) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterých je v příslušném 

kalendářním roce udržován úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu.  
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§ 13  
Krajinný prvek v ekologickém zájmu  

 
(1) Krajinným prvkem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, 

se rozumí krajinný prvek uvedený v § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o 
stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, který je součástí dílu půdního bloku s kulturou orná 
půda a je evidován v evidenci využití půdy na žadatele od data podání žádosti do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku.  
 

(2) Krajinný prvek, který není součástí dílu půdního bloku s kulturou orná půda, na 
kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, lze využít jako plochu 
využívanou v ekologickém zájmu v případě, že jeho plocha přiléhá k tomuto dílu půdního 
bloku s kulturou orná půda.  
 

(3) Travnatou údolnici, skupinu dřevin, solitérní dřevinu nebo mokřad, lze považovat za 
krajinný prvek uvedený v odstavci 2 v případě, že se dotýká hranice přilehlého dílu půdního 
bloku.  

  
(4) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze považovat za krajinný prvek uvedený v 

odstavci 2 pouze v části, která má společnou hranici s přiléhajícím dílem půdního bloku. 
Zároveň nelze vyhradit v ekologickém zájmu příkop, mez, stromořadí nebo terasu, který k 
dílu půdního bloku přiléhá pouze svou kratší stranou.  

  
(5) V případě krajinného prvku uvedeného v odstavci 4 lze tento krajinný prvek využít 

jako plochu využívanou v ekologickém zájmu také v případě, že jeho plocha přiléhá svou 
delší stranou k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, který přiléhá k dílu půdního bloku 
s kulturou orná půda. 

 
(5)(6) V případě krajinného prvku mez, stromořadí nebo terasa lze vyhradit jako plochu 

využívanou v ekologickém zájmu pouze část, která přiléhá k dílu půdního bloku s kulturou 
orná půda nebo k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, a to v maximální započitatelné 
šíři 15 metrů od hranice dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.  

  
(6)(7) V případě vyhrazení krajinného prvku jako plochy využívané v ekologickém zájmu 

žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků, na kterých se nachází krajinný prvek,  
b) krajinný prvek, který považuje za plochu využívanou v ekologickém zájmu, a výměru 

plochy vyhrazené v ekologickém zájmu a  
c) zákres plochy krajinného prvku vyhrazené v ekologickém zájmu na díle půdního bloku.  

  
§ 14  

Souvrať 
  

(1) Souvratí, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí 
pás o šířce 1 až 20 metrů založený od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou 
půdou, jehož plocha nepřesáhne 20 % výměry plochy dílu půdního bloku, na kterou lze 
poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy.  

  
(2) Souvrať je plocha části dílu půdního bloku,  

a) která je udržována minimálně od doby založení porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku 
(dále jen „hlavní plodina“) minimálně do 15. července kalendářního roku,  

b) na které se minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku nachází souvislý 



8 

 

porost plodin uvedených v odstavci 3, které jsou zároveň jiné, než je hlavní plodina, a tyto 
plodiny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z dílu půdního 
bloku, ani paseny a  

c) na kterou se do doby sklizně hlavní plodiny neaplikují hnojiva.  
  

(3) Plodinou pro souvrať je  
a) hořčice,  
b) hrách,  
c) jetel,  
d) komonice,  
e) pohanka,  
f) proso,  
g) ředkev,  
h) svazenka,  
i) štírovník,  
j) tolice,  
k) vikev,  
l) kopr,  
m) koriandr,  
n) len,  
o) řeřicha,  
p) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo  
q) směs výše uvedených plodin.  
  

(4) V případě vyhrazení souvrati jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o 
poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na 

kterých se nachází souvrať,  
b) zákres souvrati na díle půdního bloku a  
c) údaj o výměře souvrati, která je vyčleněna pro plochu využívanou v ekologickém zájmu.  
  

§ 15  
Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích v 

ekologickém zájmu  
 

(1) Plochou s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, 
kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s rychle 
rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích podle § 3 odst. 10 nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, která je založena z druhu nebo 
křížence dřevin uvedených v seznamu v příloze č. 4 k tomuto nařízení.  

  
(2) Pro účely ploch vyhrazených jako plochy využívané v ekologickém zájmu se rychle 

rostoucí dřeviny ve výmladkových plantážích pěstují bez použití minerálních hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin.  

  
(3) V případě vyhrazení plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve 

výmladkových plantážích jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí 
platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 
na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků s 

porostem rychle rostoucích dřevin,  
b) druhy rychle rostoucích dřevin pěstovaných na dílech půdních bloků,  
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c) kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářní rok posledního 
obmýtí, pokud již proběhlo, a   

d) zákres příslušných dílů půdních bloků s porostem rychle rostoucích dřevin.  
  

§ 16  
Zalesněná plocha v ekologickém zájmu  

 
(1) Zalesněnou plochou, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém 

zájmu, se rozumí zalesněná plocha podle § 3 odst. 12 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o 
stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády.  

  
(2) V případě vyhrazení zalesněné plochy jako plochy využívané v ekologickém zájmu 

žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, která 

byla zalesněna, a  
b) zákres příslušných dílů půdních bloků, které byly zalesněny.  
  

§ 17  
Plocha s meziplodinami  

 
(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém 

zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění 
souvislého pokryvu půdy, která je založena výsevem směsi plodin různých druhů uvedených 
v odstavci 2, za předpokladu, že porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné 
plodiny, nebo podsevem druhu trávy uvedeného v odstavci 3 do hlavní plodiny.  

(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 
ekologickém zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení 
nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy, která je založena 
a) výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2, za předpokladu, že 

porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, na který se v době 
jeho trvání podle odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu rostlin, nebo 

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v odstavci 3 do plodiny uvnitř 
dílu půdního bloku (dále jen „hlavní plodina“), na který se v době trvání podsevu od 
1. srpna do 25. září daného kalendářního roku, neaplikují přípravky na ochranu 
rostlin.  

 
(2) Plodinou pro směs meziplodin je  

a) bér vlašský,  
b) bojínek luční,  
c) čirok súdánský,  
d) čirok zrnový,  
e) festulolia sp.,  
f) hořčice bílá,  
g) hořčice hnědá,  
h) jetel alexandrijský,  
i) jetel nachový (inkarnát),  
j) jetel perský,  
k) jílek mnohokvětý,  
l) jílek vytrvalý,  
m) koriandr setý,  
n) kostřava červená,  
o) kostřava luční,  
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p) kostřava rákosovitá,   
q) krambe habešská,  
r) lesknice kanárská,   
s) lnička setá,  
t) lupina bílá,  
u) lupina úzkolistá,  
v) lupina žlutá,  
w) mastňák habešský,  
x) peluška (hrách setý rolní),  
y) pohanka obecná,  
z) proso seté,  
aa) ředkev olejná,  
bb) sléz krmný,  
cc) slunečnice roční,  
dd) srha laločnatá,  
ee) svazenka vratičolistá,  
ff) světlice barvířská (saflor),   
gg) vičenec ligrus,  
hh) vikev huňatá,  
ii) vikev panonská,  
jj) vikev setá, nebo  
kk) žito trsnaté (lesní).  
  

(3) Trávou do podsevu je  
a) bojínek luční,  
b) festulolia sp.,  
c) jílek mnohokvětý,  
d) jílek vytrvalý,  
e) kostřava červená,  
f) kostřava luční,  
g) kostřava rákosovitá, nebo  
h) srha laločnatá.  
 

(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je 
a) bojínek luční,  
b) festulolia sp.,  
c) jetel luční, 
d) jílek mnohokvětý,  
e) jílek vytrvalý,  
f) komonice bílá, 
g) kostřava červená,  
h) kostřava luční,  
i) kostřava rákosovitá, 
j) srha laločnatá, nebo 
k) štírovník růžkatý. 
 

(4) Plochu s meziplodinami uvedenou v odstavci 1 lze založit jako plochu  
a) s letní variantou meziplodin, které jsou vysety do 31. července příslušného kalendářního 

roku a na díle půdního bloku ponechány do 20. září 24. září příslušného kalendářního 
roku, přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky ani chemicky 
likvidován nebo omezován v růstu, nebo  

b) s ozimou variantou meziplodin, které jsou vysety do 20. září 6. září příslušného 
kalendářního roku a na díle půdního bloku ponechány do 31. října příslušného 
kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky 
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ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu.  
  

(5) V případě vyhrazení plochy s meziplodinami jako plochy využívané v ekologickém 
zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků, na kterých je založena plocha s meziplodinami, a výměru této 

plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,  
b) zda bude směs využita jako letní nebo ozimá meziplodina, a  
c) zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých se v 

příslušném kalendářním roce pěstují meziplodiny.  
  

§ 18  
Plocha s plodinami, které vážou dusík  

 
(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 

ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, za předpokladu, 
že je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků 
minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku a po sklizni 
jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října posledního kalendářního roku trvání plochy s 
dusík vázající plodinou dojde k zapravení porostu víceletých plodin a je do 31. října 
příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny.  

 
(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu 

využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými 
v odstavci 2, 
a) které jsou vysety do 1. června a ponechány do 15. července příslušného 

kalendářního roku, přičemž se za ně považuje také prokazatelný výskyt jejich 
posklizňových zbytků, 

b) na kterou se v období podle písmene a) neaplikují přípravky na ochranu rostlin, a 
c) na které po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října posledního 

kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou dojde k zapravení 
porostu víceletých plodin, je do 31. října příslušného kalendářního roku založen 
porost ozimé plodiny. 

 
(2) Plodinou, která váže dusík, je  

a) bob,  
b) cizrna,  
c) čičorka,  
d) čočka,  
e) fazol,  
f) hrách,  
g) hrachor,  
h) jestřabina,  
i) jetel,  
j) komonice,  
k) kozinec,  
l) lupina,  
m) pískavice,  
n) ptačí noha,  
o) sója,  
p) štírovník,  
q) tolice,  
r) úročník,  
s) vičenec,  
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t) vikev, nebo  
u) směs plodin uvedených v písmenech a) až t) nebo směs plodin podle písmen a) až t) s 

ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této 
směsi více než 50 %.  

  
(3) V případě vyhrazení plochy s plodinami, které vážou dusík, jako plochy využívané v 

ekologickém zájmu, žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků, na kterých je plocha s plodinami, které vážou dusík, založena, 

a výměru této plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,  
b) názvy těchto plodin, které se pěstují na jednotlivých dílech půdních bloků samostatně 

nebo ve směsích, a  
c) zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých jsou v 

příslušném kalendářním roce vysety plodiny, které vážou dusík.  
  

* * *  
 

§ 28  
 

Podpora na produkci bílkovinných plodin  
 

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin je žadatel podle § 2, 
který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh 
zemědělské kultury standardní orná půda, a zároveň jsou na něj v ústřední evidenci 
evidována hospodářská zvířata podle plemenářského zákona.  

  
(2) Plochou s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, kterou lze vyhradit jako plochu 

pro poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin, se rozumí plocha s bílkovinnými 
plodinami nebo jejich směsmi, která je založena výsevem bílkovinné plodiny nebo směsi 
plodin různých rodů uvedených v odstavci 3, za předpokladu, že je zajištěn pokryv půdy 
nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků v období minimálně od 1. června do 15. 
července příslušného kalendářního roku.  

  
(3) Bílkovinnou plodinou je  

a) hrách, a to včetně pelušky,  
b) bob,  
c) lupina,  
d) sója,  
e) vojtěška,  
f) jetel, nebo  
g) směs plodin podle písmen a) až f) nebo směs plodin podle písmen a) až f) s obilovinami, 

přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %.  
  

(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin kromě 
náležitostí stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství, 
kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.  

  
(5) Fond poskytne žadateli o podporu na produkci bílkovinných plodin platbu této 

podpory na výměru standardní orné půdy  
a) na které jsou pěstovány bílkovinné plodiny podle odstavce 3,  
b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 

do 31. srpna příslušného kalendářního roku,  
c) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v 

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a  
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d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.  

  
(6) Minimální výměra pro podporu na produkci bílkovinných plodin činí nejméně 1 hektar 

plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci bílkovinných plodin. Pokud byla 
požadována podpora podle § 26 odst. 2 písm. c), nelze poskytnout podporu na plodinu hrách 
zahradní podle odstavce 3 písm. a).  

  
(7) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin splní podmínku chovu 

hospodářských zvířat v minimální intenzitě 3 velkých dobytčích jednotek na 1 hektar zjištěné 
plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5, a to každý den v kontrolním období od 1. 
června do 30. září příslušného kalendářního roku.  

  
(8) Intenzita chovu hospodářských zvířat v příslušném dni období se vypočte jako podíl 

počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky 
podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení k danému dni období zjištěný na základě údajů z 
informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat podle plemenářského zákona 
nebo na základě zjištěných údajů z kontroly a hodnotou zjištěné plochy bílkovinných plodin 
podle odstavců 2 a 5. Zjištěná plocha je platná pro všechny dny kontrolního období.  

  
(9) Fond poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 10 %, zjistí-li, že 

žadatel jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle odstavce 7 a zároveň 
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo 
rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných 
plodin podle odstavce 5.  

  
(10) Fond poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 25 %, zjistí-li, 

že žadatel dvakrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle odstavce 7 a 
zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla 
vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy 
bílkovinných plodin podle odstavce 5.  

  
(11) Fond poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 50 %, zjistí-li, 

že žadatel třikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle odstavce 7 a zároveň 
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo 
rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných 
plodin podle odstavce 5.  

  
(12) Fond neposkytne podporu na produkci bílkovinných plodin, zjistí-li, že žadatel  

a) nedodržel podmínku uvedenou v odstavci 7 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 2,4 velké 
dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5, nebo  

b) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném 
v odstavci 11. 

 
 

* * *  
 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

 

Váhový koeficient pro plochy využívané v ekologickém zájmu 

Plocha využívaná v ekologickém zájmu Váhový koeficient 
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Krajinný prvek - solitérní dřevina 1,5 

Krajinný prvek - stromořadí 2,0 

Krajinný prvek - skupina dřevin 1,5 

Krajinný prvek - terasa 1,0 

Krajinný prvek - mez 1,0 

Krajinný prvek - travnatá údolnice 1,0 

Krajinný prvek - příkop 2,0 

Krajinný prvek - mokřad 1,0 

Souvrať  1,5 

Úhor s porostem - půda ponechaná ladem 1,0 

Zalesněná plocha 1,0 

Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových 

plantážích 

0,3 

Plochy s meziplodinami 0,3 

Plochy s plodinami, které vážou dusík 0,7 

 

 
 
 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
 

Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen 
a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou 

pracností 

Druh zeleniny Minimální 
počet 

vysázených 
ks/ha 

Minimální 
počet 

vysetých 
ks/ha 

Minimální 
hmotnost 

tisíce 
semen 

(g) 

Minimální délka vegetační 
doby ve dnech 

od 
výsadby 

(den) 

od 
výsevu 
(den) 

zelí hlávkové 25 000 35 000 2,00 57 87 

kapusta 
hlávková 

20 000 45 000 2,20 62 92 

kapusta 
růžičková 

25 000 50 000 2,90 120 150 

květák 20 000 30 000 2,30 66 96 

brokolice 20 000 30 000 2,65 65 95 

kedluben 65 000 100 000 3,00 40 75 

mrkev x 800 000 0,65 x 83 

petržel 
kořenová 

x 800 000 0,90 x 95 

pastinák x 250 000 2,30 x 140 

celer bulvový 50 000 x x 70 x 
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ředkvička x 1 000 000 5,60 X 26 

ředkev x 120 000 8,00 X 55 

řepa salátová 65 000 120 000 11,00 60 106 

rajče 8 000 16 000 2,20 70 100 

paprika 30 000 x x 90 x 

okurky 
nakladačky 

x 25 000 16,00 X 62 

okurky salátové 15 000 25 000 16,00 76 100 

cibule 110 000**)/ 
500*) 

625 000 2,70 50 80 

cibule 110 000**)/ 
500*) 

625 000 2,70 30 55 

šalotka 110 000**) 500 000 3,20 75 90 

česnek 800*) x x 70 x 

pór 120 000 150 000 2,30 75 150 

saláty 50 000 x x 30 x 

saláty 50 000 55 000 0,70 30 50 

čekanka 50 000 50 000 1,10 75 105 

pekingské zelí 40 000 x x 50 X 

celer řapíkatý 50 000 x x 78 X 

pažitka 50 000**) 3 500 000 0,65 70 100 

chřest 15 000 x x celoročně x 

reveň 4 000 x x celoročně x 

Vysvětlivka: 
*) V případě cibule a česneku jde o údaj v kg na 1 hektar. 
**) V případě cibule, šalotky a pažitky se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může 

být v každém balíčku více než 1 ks rostlin. 
 

* * *  
 



1 
 

VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 
(č. 50/2015 

Sb.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení 
evropského 

předpisu 
Obsah 

§ 5 odst. 5 

Fond žadateli platbu kompenzace finanční 
disciplíny podle odstavce 4 neposkytne, pokud je 
celková částka nižší než 500 Kč. 

32013R1306 

Čl. 26 odst. 5 Článek 26 
Finanční kázeň 

 
Odchylně od čl. 169 odst. 3 čtvrtého pododstavce 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vyplatí členské 
státy prostředky přenesené v souladu s čl. 169 odst. 3 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 konečným 
příjemcům, na něž se v rozpočtovém roce, do nějž 
jsou prostředky přenášeny, vztahuje míra úpravy. 
 
Úhrada podle prvního pododstavce se vztahuje pouze 
na konečné příjemce v členských státech, v nichž se v 
předchozím rozpočtovém roce uplatnil mechanismus 

finanční kázně. 

§ 7 odst. 3  

 
(3) V případě trvalých travních porostů a 

travních porostů je zemědělským 
obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) 
provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v 
termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 
2 odst. 1 písm. a bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 
Sb. nebo provedení seče a odklizení biomasy z 
pozemku v termínu do 31. července příslušného 

32013R1307 

Čl. 4 odst. 1 
písm. c) bod 

ii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 4 
Definice a související ustanovení 

 
ii) udržování zemědělských ploch ve stavu vhodném 
pro pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, která 
jde nad rámec běžných způsobů zemědělské praxe a 
použití strojů, na základě kritérií stanovených 
členskými státy na základě rámce stanoveného 
Komisí, nebo 
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kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 
2 odst. 1 písm. a bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 
Sb., pokud není pro daný díl půdního bloku 
stanoveno jinak  
a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením 

podle 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, opatřením 
ekologického zemědělství podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění 
opatření ekologického zemědělství, nebo 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak26), nebo  

b) prováděním obnovy trvalého travního porostu 
podle § 3j zákona o zemědělství.  

 
Podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. 
července příslušného kalendářního roku nebo do 
31. srpna příslušného kalendářního roku se 
nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí 
převyšující 10°. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 odst. 4 

(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí na minimální výměru, která činí 
nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na 
kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí.  

32013R1307 čl. 10 odst. 1 

Členské státy rozhodnou, že v jednom z těchto 
případů neposkytnou zemědělci přímé platby:  

a) pokud je celková částka přímých plateb, o kterou 
bylo zažádáno nebo která má být poskytnuta před 
uplatněním článku 63 nařízení (EU) č. 1306/2013 v 
daném kalendářním roce, nižší než 100 EUR;  

b) pokud je plocha zemědělského podniku, na kterou 
lze poskytnout podporu, u níž bylo zažádáno o přímé 
platby nebo u níž mají být přímé platby poskytnuty 
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před uplatněním článku 63 nařízení (EU) č. 
1306/2013, menší než jeden hektar. 

§ 10 odst. 7 

(7) Plochy dle odst. 1 písm. e) budou 
vyhodnoceny dle míry erozní ohroženosti 
zemědělské půdy v evidenci využití půdy k 1. 
lednu 2017. 

32013R1307 čl. 45 odst. 1 

Členské státy určí trvalé travní porosty, které jsou 
environmentálně citlivé v oblastech, na které se 
vztahují směrnice 92/43/EHS nebo 2009/147/ES, 
včetně rašelinišť a mokřadů v těchto oblastech, které 
vyžadují přísnou ochranu pro splnění cílů uvedených 
směrnic. 
 
Pro zajištění ochrany trvalých travních porostů, které 
jsou cenné z environmentálního hlediska, mohou 
členské státy rozhodnout, že určí další citlivé oblasti 
nacházející se mimo oblasti, na které se vztahují 
směrnice 92/43/EHS nebo 2009/147/ES, včetně 
trvalých travních porostů na půdách bohatých na uhlík. 
 
Zemědělci nepřemění a nezorají trvalé travní porosty, 
které se nacházejí v oblastech určených členskými 
státy podle prvního a případně druhého pododstavce. 

§ 13 odst. 5 
a odst. 6 
 

 (5) V případě krajinného prvku uvedeného 
v odstavci 4 lze tento krajinný prvek využít jako 
plochu využívanou v ekologickém zájmu také 
v případě, že jeho plocha přiléhá svou delší stranou 
k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, který 
přiléhá k dílu půdního bloku s kulturou orná půda. 

 
(6) V případě krajinného prvku mez, 

stromořadí nebo terasa lze vyhradit jako plochu 
využívanou v ekologickém zájmu pouze část, která 
přiléhá k dílu půdního bloku s kulturou orná půda 
nebo k dalšímu prvku uvedenému v odstavci, a to 
v maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice 
dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.  
 

32017R1155 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 45 odst. 5a 
 

5a. Pro účely věty druhé druhého pododstavce čl. 46 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se plochy uvedené 
v odstavcích 4 a 5 tohoto článku považují za přilehlé 
plochy či prvky, pokud jsou přilehlé k ploše využívané v 
ekologickém zájmu přímo přilehlé k orné půdě 
zemědělského podniku. 

 



4 
 

(6) V případě krajinného prvku mez, stromořadí 
nebo terasa lze vyhradit jako plochu využívanou v 
ekologickém zájmu pouze část, která přiléhá k dílu 
půdního bloku s kulturou orná půda nebo 
k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, a to v 
maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice 
dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.  

§ 17 odst. 1, 

odst. 3 a 

odst. 4 

 

(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze 
vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém 
zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami 
pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění 
souvislého pokryvu půdy, která je založena 
a) výsevem směsi plodin různých druhů 

uvedených v odstavci 2, za předpokladu, že 
porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 
% jedné plodiny, na který se v době jeho trvání 
podle odstavce 4 neaplikují přípravky na 
ochranu rostlin, nebo 

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny 
uvedeného v odstavci 3 do plodiny uvnitř dílu 
půdního bloku (dále jen „hlavní plodina“), na 
který se v době trvání podsevu od 1. srpna do 
25. září daného kalendářního roku, neaplikují 
přípravky na ochranu rostlin.  

 

(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je  
a) bojínek luční,  
b) festulolia sp.,  
c) jetel luční, 
d) jílek mnohokvětý,  
e) jílek vytrvalý,  
f) komonice bílá, 
g) kostřava červená,  
h) kostřava luční,  
i) kostřava rákosovitá, nebo  

32017R1155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 45 odst. 9 
a 10b a 10c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Plochy, na kterých rostou meziplodiny nebo zelený 
porost, zahrnují takovéto plochy stanovené podle 
požadavků PPH 1 uvedených v příloze II nařízení (EU) 
č. 1306/2013, jakož i ostatní plochy s meziplodinami 
nebo zeleným porostem pod podmínkou, že byly 
založeny vysetím směsi druhů plodin nebo podsevem 
trávy nebo luskovin do hlavní plodiny.  
 
Členské státy sestaví seznam směsí druhů plodin, 
které mají být použity, a na celostátní, regionální, 
subregionální úrovni nebo na úrovni zemědělského 
podniku stanoví období, během kterého musí být 
plochy, na kterých rostou meziplodiny nebo zelený 
porost, udržovány. Toto období nesmí být kratší než 
osm týdnů. Členské státy mohou stanovit další 
podmínky, zejména pokud jde o způsoby produkce. 
 
10b. Používání přípravků na ochranu rostlin je 
zakázáno na všech plochách uvedených v odstavcích 
2, 9 a 10, jakož i na plochách, na kterých dochází k 
zemědělské produkci, uvedených v odstavci 7.   

10c. Na plochách uvedených v odstavci 9, které byly 
založeny podsevem trávy nebo luskovin do hlavní 
plodiny, tento zákaz platí od okamžiku sklizně hlavní 
plodiny po dobu alespoň osmi týdnů nebo do vysetí 
další hlavní plodiny. 
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j) srha laločnatá.  
 

(4) Plochu s meziplodinami uvedenou v odstavci 1 
lze založit jako plochu 

a) s letní variantou meziplodin, které jsou vysety 
do 31. července příslušného kalendářního 
roku a na díle půdního bloku ponechány do 
24. září příslušného kalendářního roku, 
přičemž v tomto období nemůže být porost 
meziplodiny mechanicky ani chemicky 
likvidován nebo omezován v růstu, nebo 

b) s ozimou variantou meziplodin, které jsou 
vysety do 6. září příslušného kalendářního 
roku a na díle půdního bloku ponechány do 
31. října příslušného kalendářního roku, 
přičemž v tomto období nemůže být porost 
meziplodiny mechanicky ani chemicky 
likvidován nebo omezován v růstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18 odst. 1  
 

 

    

(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, 
kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 
ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami 
uvedenými v odstavci 2, 
a) které jsou vysety do 1. června a ponechány do 

15. července příslušného kalendářního roku, 
přičemž se za ně považuje také prokazatelný 
výskyt jejich posklizňových zbytků, 

b) na kterou se v období podle písmene a) 
neaplikují přípravky na ochranu rostlin, a 

32017R1155 
 

Čl. 45 odst. 
10b  
 

10b. Používání přípravků na ochranu rostlin je 
zakázáno na všech plochách uvedených v odstavcích 
2, 9 a 10, jakož i na plochách, na kterých dochází k 
zemědělské produkci, uvedených v odstavci 7.   
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c) na které po sklizni jednoletých plodin, nebo 
pokud do 31. října posledního kalendářního 
roku trvání plochy s dusík vázající plodinou 
dojde k zapravení porostu víceletých plodin, je 
do 31. října příslušného kalendářního roku 
založen porost ozimé plodiny. 

 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

 
Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 

(32013R1307) 

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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 

(32013R1306) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze 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 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým 
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní 
opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, 
platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet 
částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních 
nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu 
a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
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IV. 
 

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

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je zajistit implementaci nových 
předpisů Evropské komise upravující podmínky Společné zemědělské politiky, zejména pak 
nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým 
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (dále jen „nařízení (EU)  
č. 2017/1155), pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá 
ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající 
kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory 
vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se 
režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se 
mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Další změny 
vyplynuly z implementační praxe a přispějí k hladšímu průběhu administrace nástrojů 
Společné zemědělské politiky na národní úrovni. 

 
Stávající nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 

přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovilo specifické podmínky pro poskytování těchto přímých plateb:  
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí, 
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a 
d) platba pro mladé zemědělce. 

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zajištění souladu 

s legislativním rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a doporučeními 
Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti 
přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí  
a z provedených kontrol.  
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 
přímých plateb a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí finanční podpory. Těmito 
obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze 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 
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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, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, kterým se stanový prováděcí pravidla 
k 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, 

 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. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost. 

 
Výše uvedené předpisy vytváří základní rámec, stanovují pravidla a podmínky pro 

poskytování přímých plateb, nicméně pro řadu postupů umožňují alternativy a na členském 
státu je pak volba konkrétního postupu a případně stanovení specifických národních 
podmínek. Tato adaptace zabraňuje přímému opakování přímo aplikovatelných evropských 
předpisů v národním právním předpisu, ale umožňuje v omezené míře odkazovat na 
příslušná ustanovení v předpisech Evropské unie nebo je doplňovat v těch ustanoveních, 
která vyžadují určitou součinnost členského státu, bez které by jejich přímá aplikace nebyla 
proveditelná, ovšem tak, aby nevznikaly případné duplicity národního právního předpisu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie.  

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 stanoví základní rámec 

a podmínky, za kterých je možné přímé platby zemědělcům poskytovat. Na národní úrovni je 
právní rámec poskytování přímých plateb zemědělcům dán zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), zákonem 
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, 
příslušnými nařízeními Evropské unie a nařízením vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, bez jehož existence by nebyla přímá aplikace příslušných nařízení Evropské unie 
proveditelná. Procesní postup správních orgánů při poskytování dotací je obecně upraven 
správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří splňují stanovené 

podmínky a podají žádost o přímé platby. Počet takto dotčených subjektů je více než 30 tisíc. 
S ohledem na značné rozšíření podpor poskytovaných v rámci přímých plateb  
a také doplnění nových, dosud neaplikovaných podmínek (zejména ozelenění), si 
implementace přímých plateb vyžádala zvýšení administrativních a kontrolních aktivit 
vykonávaných Fondem.  

 
O přímé platby žádá žadatel Fond na základě zákona o zemědělství a podle zákona 

o Státním zemědělském intervenčním fondu. Fond je podle příslušných předpisů Evropské 
unie a podle zákona o zemědělství příslušným orgánem k poskytování dotací financovaných 
z prostředků Evropské unie. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování implementace reformované 
Společné zemědělské politiky na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské 
unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 
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Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 a § 
2c odst. 5 zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu. 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito 

předpisy Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze 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, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, kterým se stanový prováděcí pravidla 
k 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, 

 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. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně 

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 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 
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Schválení finančních prostředků na přímé platby ve výši 22,404 mld. Kč v rámci kapitoly 
329 MZe v PSP ČR se předpokládá v prosinci tohoto roku. Tato výše odpovídá národnímu 
stropu pro přímé platby pro rok 2018 s použitím kurzu 26 Kč/EUR a je plně kryta z příjmů 
Evropské unie. Finanční prostředky na poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory ve výši 
0,732 mld. Kč budou hrazeny z národních zdrojů.   

 
Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají finanční dopady na státní a veřejný 

rozpočet ve výši více než 23 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je kryta částka ve výši 
22,404 mld. Kč.   

Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

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

že budou převážně neutrální. Podmínky byly nastaveny s důrazem na omezení rizika 
pochybení, nicméně v souvislosti s prováděním kontrol není vyloučena, zvláště v případě 
nově zařazovaných povinností, možnost zjištění pochybení a případně krácení podpor.  

 
Zajištění administrace poskytování podpory včetně většiny kontrolních činností provádí 

Fond. Některé z kontrol, zejména pak u opatření dobrovolné podpory vázané na produkci, 
jsou na základě ustanovení § 4c a násl. zákona o zemědělství prováděny příslušnými 
kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí stanovených zvláštními 
zákony (Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká 
plemenářská inspekce). Výsledky těchto kontrol jsou podle příslušných předpisů Evropské 
unie poskytovány Fondu při rozhodování o poskytování dotace. Tímto postupem nedochází 
k rozšiřování kompetencí stávajících kontrolních orgánů, ale pouze k využití výsledku jejich 
kontrolní činnosti, kterou stejně vykonávají na základě působnosti stanovené jiným zvláštním 
zákonem upravujícím jejich kompetenci a působnost. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

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

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
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 ani 
administrátora dotací. 
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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 dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
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 
 
Čl. I 
 
K bodu 1  - § 5 odst. 5: 
 Důvodem je snížení administrativních nákladů Fondu. 
 
K bodu 2  - § 7 odst. 3: 
 Upravuje se odstavec 3 § 7, touto úpravou bude zavedeno prodloužení termínu seče 
nebo pastvy až do 31. 8. na trvalých travních porostech a travních porostech, které se 
minimálně z 50 % nachází v oblastech dle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 
72/2015 Sb., tj. oblasti H1 v méně příznivých oblastech Důvodem výjimky jsou klimatické 
podmínky daných stanovišť, na kterých dřívější seč neumožňuje obrůstání porostu. V tomto 
ohledu je upraveno také závěrečné ustanovení odstavce 3. 
 
K bodu 3 - § 9 odst. 4: 
 V zájmu právní jistoty žadatelů se upřesňuje, že i pro platbu pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí se stejně jako pro SAPS používá 
minimální výměra ve výši 1 ha zemědělské půdy. 
 
K bodu 4 - § 10 odst. 7: 
 Vzhledem k budoucí změně ve vyhodnocení erozní ohroženosti bude stanoveno 
datum, ke kterému bude posuzována podmínka ochrany environmentálně citlivého trvalého 
travního porostu v rámci greeningu na silně erozně ohrožených plochách v LPIS. 
 
K bodu 5 - § 11 odst. 1 písm. c):            
           Článek 45 (5) nařízení (EU) č. 2017/1155 sloučil souvratě a ochranné pásy podél vod 
chráněné Cross Compliance pod jeden druh ploch EFA. Členské státy, které chtějí využívat 
souvratě jako EFA, musí zároveň zavést jako EFA ochranné pásy chráněné pod CC, ostatní 
ochranné pásy a souvratě chráněné pod CC. ČR neimplementovala ochranné pásy jako EFA 
z důvodu technických obtíží, které by vyvstaly při jejich zákresu do LPIS (střední polohová 
chyba pro jejich zákres je neakceptovatelná zejména v případě pásů podél vodních toků, 
které meandrují či jinak mění svou polohu). Vzhledem k tomu, že v současnosti stále 
neexistuje referenční vrstva vodních útvarů v LPIS, která by splňovala nároky na přesnost 
vyžadující provádění zákresů ochranných pásů, nadále přetrvává problém se stanovením 
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břehové čáry na základě ortofotomap. Rozpoznání břehové čáry často brání břehová 
vegetace.  

Souvratě pro plnění EFA jsou v ČR využity marginálně. V roce 2016 deklarovalo 343 
žadatelů souvratě o výměře 1352 ha. V roce 2017 si souvratě jako EFA vybralo o 60 
žadatelů méně než v přechozím roce, výměra souvratí klesla o 371 ha. Možnost plnit 
podmínky EFA souvratěmi si tak v roce 2017 zvolilo 2,66 % žadatelů, plocha souvratí 
zaujímala 0,31 % z celkové deklarované plochy EFA. MZe proto navrhuje vyškrtnout 
souvratě ze seznamu EFA. 
 
K bodu 6 - § 11 odst. 3 písm. d) 
           V návaznosti na upravený termín pro letní variantu meziplodin uvedenou v § 17 odst. 
4 se formálně upravuje termín evidence využití půdy na žadatele o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům. 
 
K bodu 7 a 8 - § 13 odst. 5 a odst. 6: 
           Ustanovení čl. 46 (2) nařízení (EU) č. 1307/2013 umožňuje uznat krajinné prvky 
přilehlé k orné půdě jako plochy EFA. S cílem maximalizovat environmentální přínos 
krajinných prvků a podpořit ochranu a údržbu dalších prvků, doplňuje čl. 45 (5a) nařízení 
(EU) č. 2017/1155 pravidlo, které umožňuje flexibilitu tím, že zohlední ostatní prvky, které 
naplňují definici těchto druhů ploch EFA, které nejsou přilehlé k orné půdě zemědělského 
podniku. Z toho důvodu, pokud je lineární krajinný prvek přilehlý k ploše jiného lineárního 
krajinného EFA prvku, který přiléhá přímo k orné půdě zemědělského podniku, pak budou 
oba krajinné prvky uznány jako plocha EFA. 
 
K bodu 9 - § 14:  
      Viz bod k úpravě § 11. 

K bodu 10 až 13 - § 17 odst. 1, odst. 3 a odst. 4:         
             Odstavec 1 písmeno a), v souladu s čl. 45 (10b) a (10c) nařízení (EU) č. 2017/1155, 
zavádí na plochách s meziplodinami zákaz použití POR. V souladu s vydanou vysvětlující 
nótou k zákazu POR, musí doba tohoto zákazu, v zájmu ochrany a rozvoje biologické 
rozmanitosti a v souladu s cíli „ekologizace“, odpovídat minimální době trvání této plochy, 
kterou členský stát stanovil. Pro plochy s meziplodinami nesmí být tato lhůta kratší než osm 
týdnů, proto bylo období zákazu použití POR stanoveno v období pro letní a ozimou variantu 
uvedenou v odstavci 4. 

             V odstavci 1 písmeno b), v souladu s čl. 45 (10b) a (10c) nařízení (EU) č. 2017/1155, 
byla k možnosti podsevu trav zavedena možnost podsevu luskovin. Pokud meziplodiny 
vzniknou podsetím trávy nebo luskovin do hlavní plodiny, platí zákaz POR od okamžiku 
sklizně hlavní plodiny po dobu alespoň osmi týdnů nebo do vysetí další hlavní plodiny. 
V souladu s tímto požadavkem byla stanovena doba trvání pro podsevy trav a luskovin  
od 1. srpna do 25. září, po kterou se nesmí POR použít. Toto období bylo stanoveno jako 
výsledek jednání pracovní skupiny za účasti odborných útvarů MZe, odborných institucí  
a zemědělské veřejnosti. 

           Odstavec 3, v souladu s čl. 45 (9) nařízení (EU) č. 2017/1155, umožňuje podsévání 
luskovin do hlavní plodiny. Seznam luskovin byl stanoven jako výsledek jednání s odbornými 
institucemi tak, aby byly vybrány takové druhy, které se v hlavní plodině konkurenčně 
nerozvinou natolik tak, aby došlo k přerůstání podsevu nebo znesnadnění sklizně. 

            Odstavec 4, v souladu s čl. 45 (9) nařízení (EU) č. 2017/1155, stanoví minimální 
délku období, během kterého musí být plochy, na kterých rostou meziplodiny udržovány. 
Toto období nesmí být kratší než osm týdnů. Doba výsevu meziplodin a jejich ponechání na 
pozemku byla stanovena jako výsledek jednání pracovní skupiny za účasti odborných útvarů 



 

 

7 

MZe, odborných institucí a zemědělské veřejnosti tak, aby odpovídala zemědělské praxi  
a požadavku 8 týdnů. 

K bodu 14 - § 18 odst. 1:  
            V souladu s čl. 45 (10) nařízení (EU) č. 2017/1155 se zakazuje použití POR na 
plochy s dusík vázajícími plodinami. Podle čl. 45 (10) nařízení (EU) č. 2017/1155, musí být 
plodiny vázající dusík přítomny na pozemku během vegetačního období. Z tohoto důvodu 
odpovídá doba trvání zákazu vegetačnímu období těchto plodin. V souladu s vydanou 
vysvětlující nótou k zákazu POR, začíná zákaz použití POR vysetím plodin a končí po jejich 
sklizni. Doba zákazu POR od výsevu plodin (do 1. června) do 15. července byla stanovena 
jako výsledek jednání pracovní skupiny za účasti odborných útvarů MZe, odborných institucí 
a zemědělské veřejnosti tak, aby odpovídala zemědělské praxi a požadavku Komise. 
 
K bodu 15 a 16 - § 28: 

Z důvodu zahájení auditního šetření Evropské komise na opatření podpory na produkci 
bílkovinných plodin, které vytýká nastavenou podmínku minimální intenzity chovu 
přežvýkavců 3 VDJ/ha bílkovinných plodin, bylo rozhodnuto o odstranění této podmínky pro 
poskytnutí podpory. 

Vzhledem ke zrušení podmínky minimální intenzity chovu se odstraňuje požadavek na 
žadatele, aby na něj byla v ústřední evidenci vedena hospodářská zvířata. 
 
K bodu 17 – příloha č. 3: 
          Souvrať se vyškrtává z tabulky váhových koeficientů na základě rozhodnutí vypustit 
souvrať z možnosti plnit plochy EFA. 
 
K bodu 18 – příloha č. 7: 

Na základě požadavku zelinářské praxe byla upravena minimální vegetační doba 
u zeleninového druhu cibule. Ke zkrácení minimální vegetační doby (z 50 na 30 dnů od 
výsadby a z 80 na 55 dnů od výsevu) bylo přistoupeno  z důvodu pěstování lahůdkové 
cibulky, sklízené nazeleno, která se pěstuje po kratší dobu, než klasická cibule určená 
k uskladnění. 

Dále byly doplněny parametry nezbytné pro pěstování salátu i z přímých výsevů, na 
základě požadavku zemědělské praxe. Konkrétně byla přidána hodnota 55 000  
u minimálního počtu vysetých ks/ha, 0,7 g u minimální hmotnosti tisíce semen, a 50 dnů od 
výsevu u minimální délky vegetační doby. 

 

Čl. II   
 
Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena 

podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
 
Čl. III   
 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 1. 2018, s ohledem na obvyklou 
délku legislativního procesu návrhu nařízení vlády. 
 


