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III. 
 

 Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne ………...  2018 
 

o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními 
omezeními 

 
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 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.: 
 

§ 1  
 

Předmět úpravy  
 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší 
podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro 
vymezení oblastí se značným přírodním znevýhodněním2) (dále jen „přechodně podporovaná 
oblast“). 
 

§ 2  
 

Členění přechodně podporované oblasti  
 

(1) Přechodně podporovaná oblast se člení na  
a) typ XOA, nebo  
b) typ XOB.  

                                                
1) 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 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. 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, v platném znění. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 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, v platném znění. 
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 (EZFRV), v platném znění. 
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, v platném znění. 

2) Čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013. 
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(2) Katastrální území, která spadají do přechodně podporovaných oblastí podle 
odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
CELEX: 32013R1305 

 
§ 3  

 
Žadatel o poskytnutí platby  

 
(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může 

požádat fyzická nebo právnická osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a  
b) zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské 

půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a 
následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze 
platbu podle § 6 odst. 3 poskytnout.  

  
(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky 
podle odstavce 1 písm. b).  

  
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 

„žadatel“) doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního 
roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné 
žádosti3). 
CELEX: 32013R1305, 32013R1306, 32014R0640, 32014R0809 
 

§ 4  
 

Žádost o poskytnutí platby  
 

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje  
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,  
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje 

platbu, včetně  
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území 

jednoho typu přechodně podporované oblasti podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé 
výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušném typu přechodně 
podporované oblasti a  

2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu přechodně podporované oblasti podle 
§ 2,  

c) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 
000 nebo podrobnějším a  

d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských 
podpor, ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím 
obhospodařované zemědělské půdě. 

  
(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 

odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než 

                                                
3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.  

Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.  
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 
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jednom typu přechodně podporované oblasti podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra 
k součtu jednotlivých typů přechodně podporovaných oblastí.  

  
(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo žádost zamítne. 
 
 
(4) Žádost může podat žadatel, kterému byla přiznána platba podle nařízení vlády 

č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
CELEX: 32013R1306, 32014R0640, 32013R1305 

 
 

§ 5  
 

Platba 
  

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy, 
který se nachází v přechodně podporované oblasti podle § 2.  

  
(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem 

obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu přechodně 
podporované oblasti podle § 2 a sazby uvedené v odstavci 4. Při výpočtu výše platby se 
zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.  

  
(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které jsou v evidenci využití půdy 

vedeny podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy 
podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, tyto druhy zemědělské kultury: 
a) travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v evidenci 

využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, nebo  
b) trvalý travní porost.  
  

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedené v odstavci 3 činí 
a) v roce 2018  

1. 70 EUR v oblasti typu XOA, a 
2. 56 EUR v oblasti typu XOB,   

b) v roce 2019    
1. 47 EUR v oblasti typu XOA, a  
2. 38 EUR v oblasti typu XOB,  

c) v roce 2020  
1. 25 EUR v oblasti typu XOA, a 
2. 25 EUR v oblasti typu XOB.  

  
(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 4 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 platba 
poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.  

  
(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v 

příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.  
  
(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy 

podle odstavce 3 nacházející se v přechodně podporované oblasti podle § 2.  

                                                
4) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='307/2014%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

4 
 

(8) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví takto:  
a) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 300 ha, sníží 

platbu na přesahující výměru o 10 %,  
b) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 500 ha, sníží 

platbu na přesahující výměru o 18 %,  
c) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 900 ha, sníží 

platbu na přesahující výměru o 22 %,  
d) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 1 800 ha, sníží 

platbu na přesahující výměru o 27 % a  
e) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 2 500 ha, sníží 

platbu na přesahující výměru o 30 %.  
  

(9) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 sčítá výměru zemědělské půdy 
podle § 5 odst. 3 tak, že stanoví výměru přechodně podporované oblasti typu XOA podle § 2 
odst. 1 písm. a) a k této výměře připočte výměru přechodně podporované oblasti typu XOB 
podle § 2 odst. 1 písm. b). 
CELEX: 32013R1305 

 
§ 6  

 
Podmínky poskytnutí platby  

 
(1) Fond platbu poskytne, jestliže  

a) žadatel zemědělsky hospodaří v přechodně podporované oblasti nejméně na 1 ha 
zemědělské půdy podle § 5 odst. 3,  

b) žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla 
podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,  

c) díly půdních bloků, na které je požadováno poskytnutí platby, jsou v evidenci využití půdy 
vedeny na žadatele minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného 
kalendářního roku a zároveň se na těchto dílech půdních bloků nachází po celé uvedené 
období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 a 

d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost a trvalý 
travní porost, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, 
plní podmínku zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 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.  

  
(2) Fond platbu poskytne, jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba 

poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního 
roku (dále jen „kontrolní období“), a to nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy podle § 5 odstavce 3.  

 
 (3) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 2 se za každý den kontrolního 

období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného 
na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního 
období zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle § 23b zákona č. 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo při kontrole 
na místě, popřípadě podle odstavců 4 nebo 5, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci 
využití půdy s druhem zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 obhospodařované tímto 
žadatelem k příslušnému dni kontrolního období. 

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

kalendářního roku za toto kontrolní období  
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a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 
evidence podle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a  

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a 
obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.  

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

podle odstavce 4, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, 
pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.  
 CELEX: 32013R1305, 32013R1306, 32013R1307 

 
§ 7  

 
Oznámení o převodu obchodního závodu  

 
(1) Dojde-li po podání žádosti k převodu obchodního závodu podle čl. 8 nařízení Komise 

(EU) č. 809/2014, doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném 
Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků 
v evidenci využití půdy na nabyvatele.  

  
(2) Fond nerozhodne o snížení nebo neposkytnutí platby, jestliže dojde k nesplnění 

podmínky uvedené v § 6 odst. 2, 4 nebo 5, pokud nesplnění této podmínky trvá nejvýše 15 
dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití 
půdy na nabyvatele.  
 CELEX: 32014R0809 

 
§ 8  

 
Poskytnutí snížené platby  

 
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby nedodržel intenzitu chovu hospodářských 

zvířat podle § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním 
období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 obhospodařované žadatelem, sníží platbu o  
a) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,  
b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, nebo  
c) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.  
  

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v 
souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 
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 %5),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %5), 

nebo  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %5). 
CELEX: 32014R0640 
 
 
 
 

                                                
5) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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§ 9  
 

Neposkytnutí platby  
 

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel 
a) nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu 

hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,2 velké 
dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 5 odst. 3, nebo  

b) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném 
v § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období 
byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy 
zemědělské kultury podle § 5 odst. 3. 

 
(2) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 

1 písm. a).  
  
(3) Fond platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 7, pokud nabyvatel Fondu 

nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v 
evidenci využití půdy.  

  
(4) Fond platbu na díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že žadatel na tomto dílu 

půdního bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. c).  
CELEX: 32014R0640 

 
§ 10  

 
Vrácení platby  

 
Fond rozhodne o vrácení platby nebo její části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že 

žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí.  
CELEX: 32014R0809 

  
§ 11  

 
Společné ustanovení  

 
Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 

moci6), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 8 až 10 se nepoužijí.  
CELEX: 32013R1306, 32014R0640 

 
§ 12  

 
Údaje rozhodné pro vymezení přechodně podporované oblasti  

 
Údaji rozhodnými pro členění přechodně podporované oblasti podle § 2 jsou hranice 

katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.  
  
 
 

                                                
6) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.  

Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25239-11'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='EU'&link='32013R1306%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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§ 13  
 

Zaokrouhlování 
  

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické 
zaokrouhlování na 2 desetinná místa.  
  
 

§ 14  
 

Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost při změně 
hranic dílu půdního bloku  

 
Za zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 5 odst. 3 

písm. a) se považuje díl půdního bloku, na kterém byl v evidenci využití půdy veden druh 
zemědělské kultury travní porost ke dni 30. září 2014 z více než 50 %. 

 
 

§ 15 
 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2018. 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. …/2018 Sb. 
 

Seznam katastrálních území spadajících do přechodně podporované oblasti podle § 2 
 

KÓD NUTS4 NÁZEV OKRESU KÓD OBCE NÁZEV OBCE KÓD KU NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ TYP OBLASTI 

CZ0201 Benešov 532690 Ctiboř 618004 Ctiboř XOB 

CZ0201 Benešov 529648 
Dolní 
Kralovice 629332 Dolní Kralovice XOB 

CZ0201 Benešov 529648 
Dolní 
Kralovice 629341 Libčice u Dolních Kralovic XOB 

CZ0201 Benešov 530093 Loket 786993 Bezděkov u Dolních Kralovic XOB 

CZ0201 Benešov 530093 Loket 787019 Všebořice u Dolních Kralovic XOB 

CZ0201 Benešov 530409 Petroupim 719706 Petroupim XOB 

CZ0201 Benešov 530689 Struhařov 757055 Myslíč XOB 

CZ0201 Benešov 530689 Struhařov 757063 Skalice u Benešova XOB 

CZ0201 Benešov 530689 Struhařov 757071 Struhařov u Benešova XOB 

CZ0201 Benešov 530816 
Trhový 
Štěpánov 624543 Dalkovice XOA 

CZ0201 Benešov 571415 Xaverov 652717 Xaverov XOB 

CZ0202 Beroun 531456 Liteň 685232 Běleč u Litně XOB 

CZ0202 Beroun 531456 Liteň 685267 Liteň XOB 

CZ0202 Beroun 531855 Tmaň 767620 Tmaň XOA 

CZ0641 Blansko 581453 Bukovinka 616117 Bukovinka XOB 

CZ0641 Blansko 582603 Vavřinec 777251 Suchdol v Moravském krasu XOB 

CZ0641 Blansko 582603 Vavřinec 777269 Vavřinec na Moravě XOB 

CZ0641 Blansko 582603 Vavřinec 777277 Veselice na Moravě XOB 

CZ0641 Blansko 582646 
Velké 
Opatovice 613029 Brťov u Velkých Opatovic XOA 

CZ0643 Brno-venkov 584193 Zálesná Zhoř 790583 Zálesná Zhoř XOB 

CZ0311 
České 
Budějovice 535800 Libníč 683035 Libníč XOB 

CZ0311 
České 
Budějovice 545384 Žimutice 628115 Třitim XOA 

CZ0321 Domažlice 553450 Blížejov 687863 Malonice nad Zubřinou XOA 

CZ0321 Domažlice 553671 
Horšovský 
Týn 747327 Borovice u Horšovského Týna XOA 

CZ0321 Domažlice 566144 Kanice 662992 Kanice u Domažlic XOB 

CZ0321 Domažlice 554073 Osvračín 716391 Osvračín XOB 

CZ0321 Domažlice 554154 Puclice 736678 Doubrava u Puclic XOB 

CZ0321 Domažlice 554154 Puclice 736686 Malý Malahov XOB 

CZ0321 Domažlice 554154 Puclice 736694 Puclice XOB 

CZ0321 Domažlice 554201 Semněvice 615978 Pocinovice u Semněvic XOB 

CZ0321 Domažlice 554201 Semněvice 747343 Semněvice XOB 

CZ0321 Domažlice 554201 Semněvice 615986 Šlovice u Bukovce XOB 

CZ0321 Domažlice 554294 Staňkov 753572 Staňkov-město XOB 

CZ0321 Domažlice 554294 Staňkov 798711 Staňkov-ves XOB 

CZ0321 Domažlice 554294 Staňkov 675920 Vránov XOB 

CZ0321 Domažlice 554413 
Velký 
Malahov 779644 Jivjany XOB 

CZ0321 Domažlice 554413 Velký 779652 Ostromeč XOB 
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Malahov 

CZ0321 Domažlice 554413 
Velký 
Malahov 779661 Velký Malahov XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568694 Hněvkovice 640077 Budeč nad Želivkou XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568694 Hněvkovice 640085 Habrovčice XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568694 Hněvkovice 640093 
Hněvkovice u Ledče nad 
Sázavou XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568694 Hněvkovice 640107 Chotěměřice XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568694 Hněvkovice 640115 Nová Ves u Dolních Kralovic XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568694 Hněvkovice 640131 Zahájí u Hněvkovic XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568902 Kožlí 672076 Bohumilice u Kožlí XOB 

CZ0631 Havlíčkův Brod 568902 Kožlí 672092 Sechov XOB 

CZ0531 Chrudim 571776 Luže 601594 Bělá XOA 

CZ0531 Chrudim 571776 Luže 630527 Doly XOA 

CZ0531 Chrudim 571822 
Míčov-
Sušice 693898 Rudov XOB 

CZ0531 Chrudim 571822 
Míčov-
Sušice 693910 Zbyslavec XOB 

CZ0531 Chrudim 572454 
Vápenný 
Podol 776939 Nerozhovice XOA 

CZ0531 Chrudim 573876 Zderaz 719234 Zderaz XOA 

CZ0632 Jihlava 587389 Knínice 667137 Knínice XOB 

CZ0322 Klatovy 578070 Lomec 629499 Lomec u Klatov XOB 

CZ0322 Klatovy 578070 Lomec 629502 Novákovice XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534307 Pertoltice 719455 Laziště u Pertoltic XOA 

CZ0205 Kutná Hora 534366 Řendějov 745120 Řendějov XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534293 Soběšín 716936 Soběšín XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534561 Vlastějovice 783331 Březina nad Sázavou XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534561 Vlastějovice 783358 Kounice nad Sázavou XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534561 Vlastějovice 783366 Milošovice XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534561 Vlastějovice 783382 Vlastějovice XOB 

CZ0205 Kutná Hora 534609 Zbizuby 791555 Vranice XOB 

CZ0712 Olomouc 501646 Dolany 780987 Véska u Olomouce XOA 

CZ0712 Olomouc 552313 
Domašov u 
Šternberka 630829 Domašov u Šternberka XOB 

CZ0712 Olomouc 500496 Olomouc 669288 Svatý Kopeček XOA 

CZ0712 Olomouc 505218 Šumvald 613835 Břevenec XOA 

CZ0805 Opava 568261 Budišovice 615552 Budišovice XOB 

CZ0805 Opava 505927 Opava 724637 Podvihov XOA 

CZ0805 Opava 568333 Štáblovice 763110 Štáblovice XOB 

CZ0806 Ostrava-město 569500 Horní Lhota 643297 Horní Lhota u Ostravy XOB 

CZ0314 Písek 562122 Boudy 695483 Boudy XOB 

CZ0314 Písek 549568 Lety 680788 Šerkov XOA 

CZ0324 Plzeň-jih 557587 Blovice 647578 Hradišťská Lhotka XOA 

CZ0324 Plzeň-jih 540463 Bolkov 741884 Bolkov u Roupova XOB 

CZ0324 Plzeň-jih 540293 Otěšice 716472 Otěšice XOB 

CZ0324 Plzeň-jih 558257 Příchovice 735965 Zálesí u Příchovic XOA 

CZ0324 Plzeň-jih 558346 Soběkury 751596 Horušany XOA 
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CZ0324 Plzeň-jih 558605 Ždírec 795551 Smederov XOB 

CZ0324 Plzeň-jih 558605 Ždírec 795577 Ždírec u Blovic XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 566489 Brodeslavy 671924 Brodeslavy XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 558699 Bučí 615145 Bučí XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 566632 Černíkovice 632970 Černíkovice u Dřevce XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 558745 Česká Bříza 621251 Česká Bříza XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 578771 Kočín 667650 Kočín u Kralovic XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 559067 Kožlany 632961 Buček XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 559067 Kožlany 672068 Kožlany XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 559172 Líšťany 685194 Luhov u Líšťan XOA 

CZ0325 Plzeň-sever 559334 Pernarec 719277 Krukanice XOA 

CZ0325 Plzeň-sever 559334 Pernarec 675717 Skupeč XOA 

CZ0325 Plzeň-sever 530271 Sedlec 746762 Sedlec u Kralovic XOB 

CZ0325 Plzeň-sever 566969 Výrov 787698 Výrov u Kralovic XOB 

CZ0209 Praha-východ 538809 Strančice 761460 Otice u Svojšovic XOB 

CZ0209 Praha-východ 538809 Strančice 734225 Předboř u Prahy XOB 

CZ0209 Praha-východ 538809 Strančice 756067 Strančice XOB 

CZ0209 Praha-východ 538809 Strančice 761478 Svojšovice XOB 

CZ0209 Praha-východ 538809 Strančice 787094 Všechromy XOB 

CZ0209 Praha-východ 538833 Sulice 759431 Sulice XOB 

CZ0209 Praha-východ 538892 Tehov 765309 Tehov u Říčan XOB 

CZ0209 Praha-východ 539031 Všestary 787396 Všestary u Říčan XOB 

CZ020A Praha-západ 599735 
Březová-
Oleško 794023 Březová u Zvole XOB 

CZ020A Praha-západ 599735 
Březová-
Oleško 794040 Oleško u Zvole XOB 

CZ020A Praha-západ 539660 Slapy 749605 Přestavlky u Slap XOB 

CZ020A Praha-západ 539660 Slapy 749613 Slapy nad Vltavou XOB 

CZ0714 Přerov 513199 Dolní Újezd 753483 Skoky u Staměřic XOA 

CZ020B Příbram 564664 Bukovany 615838 Bukovany u Kozárovic XOB 

CZ020B Příbram 598381 Dubenec 633364 Dubenec u Příbramě XOB 

CZ020B Příbram 540404 Jince 603180 Běřín XOB 

CZ020B Příbram 540404 Jince 660281 Jince XOB 

CZ020B Příbram 540404 Jince 740047 Rejkovice XOB 

CZ020B Příbram 598461 Kňovice 667153 Kňovice XOB 

CZ020B Příbram 599204 Korkyně 669512 Korkyně XOB 

CZ020B Příbram 599204 Korkyně 676616 Křížov XOB 

CZ020B Příbram 540579 Křepenice 675938 Křepenice XOB 

CZ020B Příbram 513521 Lešetice 680435 Lešetice XOB 

CZ020B Příbram 564222 Nestrašovice 761320 Nestrašovice XOB 

CZ020B Příbram 540960 Ohrazenice 709310 Ohrazenice u Jinec XOB 

CZ020B Příbram 541010 Ouběnice 717037 Ostrov u Ouběnic XOB 

CZ020B Příbram 541010 Ouběnice 717045 Ouběnice u Dobříše XOB 

CZ020B Příbram 541133 
Prosenická 
Lhota 733326 Luhy u Prosenické Lhoty XOB 

CZ020B Příbram 541133 
Prosenická 
Lhota 733342 Prosenická Lhota XOB 
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CZ020B Příbram 541273 Sádek 745839 Sádek XOA 

CZ020C Rakovník 565202 Hracholusky 647594 Hracholusky nad Berounkou XOA 

CZ020C Rakovník 541834 Jesenice 653110 Bedlno XOB 

CZ020C Rakovník 541834 Jesenice 653128 Chotěšov u Rakovníka XOB 

CZ020C Rakovník 541834 Jesenice 658693 Jesenice u Rakovníka XOB 

CZ020C Rakovník 541834 Jesenice 658707 Kosobody XOB 

CZ020C Rakovník 541834 Jesenice 795071 Podbořánky XOB 

CZ020C Rakovník 541834 Jesenice 658715 Soseň XOB 

CZ020C Rakovník 565369 Krakovec 672360 Krakovec u Rakovníka XOA 

CZ020C Rakovník 542008 Lašovice 679216 Lašovice XOB 

CZ020C Rakovník 544248 Pavlíkov 718327 Pavlíkov XOB 

CZ020C Rakovník 544248 Pavlíkov 748951 Skřivaň XOB 

CZ020C Rakovník 544248 Pavlíkov 772453 Tytry XOB 

CZ020C Rakovník 542415 Slabce 741914 Rousínov u Rakovníka XOB 

CZ020C Rakovník 542415 Slabce 749117 Skupá XOB 

CZ020C Rakovník 542415 Slabce 760811 Svinařov XOB 

CZ020C Rakovník 598496 Šípy 762601 Milíčov XOB 

CZ020C Rakovník 598496 Šípy 762610 Šípy XOB 

CZ0326 Rokycany 540803 Chlum 651524 Chlum nad Berounkou XOB 

CZ0326 Rokycany 560006 Mlečice 732958 Prašný Újezd XOA 

CZ0326 Rokycany 566942 Raková 739065 Raková u Rokycan XOB 

CZ0326 Rokycany 566802 Terešov 766453 Terešov XOA 

CZ0316 Strakonice 529982 Chlum 651494 Chlum u Blatné XOB 

CZ0316 Strakonice 536865 Rovná 742112 Rovná u Strakonic XOB 

CZ0316 Strakonice 536849 Řepice 742121 Řepice XOB 

CZ0316 Strakonice 551759 Sousedovice 752517 Sousedovice XOA 

CZ0533 Svitavy 572560 Banín 600857 Banín XOB 

CZ0533 Svitavy 578282 Kunčina 705641 Nová Ves u Moravské Třebové XOA 

CZ0715 Šumperk 540161 Líšnice 685127 Vyšehorky XOA 

CZ0715 Šumperk 540471 Mohelnice 745294 Řepová XOA 

CZ0715 Šumperk 540871 Rohle 702366 Nedvězí u Zábřeha XOA 

CZ0327 Tachov 560928 Kladruby 612669 Brod u Stříbra XOB 

CZ0327 Tachov 560928 Kladruby 665355 Kladruby u Stříbra XOB 

CZ0327 Tachov 560928 Kladruby 665363 Láz u Kladrub XOB 

CZ0327 Tachov 560928 Kladruby 665371 Milevo XOB 

CZ0327 Tachov 560928 Kladruby 665380 Pozorka u Kladrub XOB 

CZ0327 Tachov 560928 Kladruby 612677 Tuněchody u Stříbra XOB 

CZ0327 Tachov 541559 Kočov 667668 Klíčov XOB 

CZ0327 Tachov 541559 Kočov 667676 Kočov XOB 

CZ0327 Tachov 541664 Záchlumí 790290 Záchlumí u Stříbra XOB 

CZ0327 Tachov 541460 Zhoř 792896 Zhoř u Stříbra XOB 

CZ0634 Třebíč 590274 Babice 600644 Bolíkovice XOB 

CZ0646 Vyškov 593486 Podivice 723827 Podivice na Moravě XOB 

CZ0646 Vyškov 593567 Ruprechtov 743640 Ruprechtov XOB 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/2018 Sb. 
 

 
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky 

 

Druh a kategorie hospodářských zvířat 
Koeficient přepočtu na velké 
dobytčí jednotky (VDJ) 

Skot ve věku nad 2 roky 1,00 

Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně 0,60 

Skot ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 

Ovce ve věku nad 1 rok 0,15 

Kozy ve věku nad 1 rok 0,15 

Koně ve věku nad 6 měsíců 1,00 

Koně ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, I měsícem se rozumí 30 dní. U skotu a koní ve věku do 6 
měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození. 
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V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 2 odst. 1 § 2  

Členění přechodně podporované oblasti  

(1) Přechodně podporovaná oblast se 

člení na  

a) typ XOA, nebo  
b) typ XOB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32013R1305 Článek 31 Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
5.  Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v 
období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci 
tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v 
programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 
odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to 
v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby 
stanovené v programu pro programové období 2007–2013 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020. Jakmile 
výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování 
částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve 
vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování. Po dokončení vymezení obdrží 
příjemci v oblastech, které jsou i nadále způsobilé, platby v 
rámci tohoto opatření v plné výši.          
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§ 3 odst. 1 a 2 
 

§ 3  

Žadatel o poskytnutí platby  
(1) O poskytnutí platby pro přechodně 

podporovanou oblast (dále jen „platba“) 
může požádat fyzická nebo právnická 
osoba, která  

a) je zemědělským podnikatelem podle § 
2e až 2ha zákona o zemědělství a  

b) zemědělsky obhospodařuje v přechodně 
podporované oblasti nejméně 1 ha 
zemědělské půdy vedené na ni v 
evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a 
následujících zákona o zemědělství 
(dále jen „evidence využití půdy“), na 
kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 
poskytnout.  

(2) O poskytnutí platby může požádat 
též organizační složka státu podle zákona o 
majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, která 
splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. 
b). 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Článek 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
 
2.  Platby se poskytují zemědělcům, kteří se zaváží 
provozovat zemědělskou činnost v oblastech určených podle 
článku 32 a kteří jsou aktivními zemědělci ve smyslu článku 9 
nařízení (EU) č. 1307/2013, jak je uplatňován v daném 
členském státě. 
 

 
 

§ 3 odst. 3 § 3  

Žadatel o poskytnutí platby  

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo 
organizační složka státu podle odstavce 2 
(dále jen „žadatel“) doručí Fondu žádost o 
poskytnutí platby do 15. května příslušného 
kalendářního roku, a to na formuláři 
vydaném Fondem pro příslušný kalendářní 
rok v rámci jednotné žádosti. 
 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 
 
 

Článek 72 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 11 
 
 

Článek 72 

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 

4.   Členský stát může rozhodnout, že jednotná žádost o 
podporu zahrnuje několik režimů podpor nebo všechny režimy 
podpor a opatření uvedená v článku 67, nebo jiné režimy 
podpor a opatření. 

 
Článek 11 

Jednotná žádost 

Jednotná žádost se vztahuje alespoň na žádost o přímé 

aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25232e-2ha'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25232e-2ha'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25233a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25233a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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32014R0809 

 
 
 
 
 

Článek 13 

platby podle čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o režim základní platby nebo režim jednotné platby na 
plochu a jiné režimy podpory na plochu. 

 
Článek 13 

Konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o 
podporu nebo žádostí o platbu 

1.  Členské státy stanoví konečná data, k nimž se podávají 
jednotná žádost, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu. 
Tímto konečným datem je nejpozději 15. květen každého 
roku. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko a Švédsko však 
mohou stanovit pozdější den, kterým je nejpozději 15. červen. 

§ 4 odst. 1 a 3 § 4  
Žádost o poskytnutí platby  

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen 
„žádost“) obsahuje  
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 
zákona o zemědělství,  
b) seznam dílů půdních bloků vedených v 

evidenci využití půdy, na které žadatel 
požaduje platbu, včetně  
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního 

bloku, který se celou výměrou 
nenachází na území jednoho typu 
přechodně podporované oblasti 
podle § 2, uvedou se v žádosti 
jednotlivé výměry částí dílu půdního 
bloku nacházejících se v příslušném 
typu přechodně podporované oblasti 
a  

2. zařazení dílu půdního bloku do 
příslušného typu přechodně 
podporované oblasti podle § 2,  

c) zákres dílů půdních bloků podle písmene 
b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 
1 : 10 000 nebo podrobnějším a  

d) prohlášení žadatele o tom, že se 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 72 

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 

1.   Příjemce podpory uvedené v čl. 67 odst. 2 předkládá 
každý rok žádost o přímé platby pro příslušnou plochu nebo 
žádost o platbu pro příslušná opatření pro rozvoj venkova 
týkající se zvířat, ve které případně uvede: 

 a) všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku a 
nezemědělské plochy, pro které je požadována podpora podle 
čl. 67 odst. 2; 

 b) platební nároky ohlášené k aktivaci 

c) veškeré další informace stanovené v tomto nařízení nebo 
vyžadované pro účely provádění příslušných právních 
předpisů v odvětví zemědělství nebo vyžadované dotyčným 
členským státem. 

 

Pokud jde o přímé platby na plochu, určí každý členský stát 
minimální rozlohu zemědělských pozemků, které mohou být 
předmětem žádosti. Minimální rozloha však nesmí překročit 
0,3 ha. 
2.    Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku mohou 
členské státy rozhodnout, že:  
a) zemědělské pozemky o rozloze do 0,1 ha, u nichž není 
předložena žádost o platbu, nemusejí být ohlášeny v případě, 

aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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zavazuje dodržovat pravidla 
podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 
až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o 
stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich 
porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, ve znění 
pozdějších předpisů, po celý kalendářní 
rok na veškeré jím obhospodařované 
zemědělské půdě. 

 (3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené 
v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek 
stanovených přímo použitelným předpisem 
Evropské unie sníží nebo žádost zamítne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

že celková plocha těchto pozemků nepřekročí 1 ha, nebo 
mohou rozhodnout, že zemědělec, který nežádá o přímou 
podporu na základě plochy, nemusí ohlašovat své 
zemědělské pozemky v případě, že celková zemědělská 
plocha nepřekročí 1 ha. Ve všech případech zemědělec ve 
své žádosti uvede, že disponuje zemědělskými pozemky, a na 
žádost příslušných orgánů uvede jejich polohu;  

b) zemědělci účastnící se režimu pro malé zemědělce 
uvedeného v hlavě V nařízení (EU) č. 1307/2013 nemusejí 
ohlašovat zemědělské pozemky, u nichž není předložena 
žádost o platbu, pokud toto hlášení není požadováno pro 
účely jiné podpory. 

3.   Členské státy poskytnou, mimo jiné elektronickou cestou, 
předtištěné tiskopisy na základě ploch určených v 
předcházejícím roce, jakož i grafické dokumenty znázorňující 
polohu těchto ploch. 

Členské státy mohou rozhodnout, že žádost o podporu a 
žádost o platbu: 

 a) jsou platné, pokud příjemce potvrdí, že v souvislosti s 
žádostí o podporu a žádostí o platbu předloženými v 
předcházejícím roce nenastaly změny; 

 

 b) musejí obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o 
podporu a žádosti o platbu podané pro předcházející rok. 

Pokud však jde o režim pro malé zemědělce uvedený v hlavě 
V nařízení (EU) č. 1307/2013, je tato možnost otevřena všem 
dotyčným zemědělcům. 

4.   Členský stát může rozhodnout, že jednotná žádost o 
podporu zahrnuje několik režimů podpor nebo všechny režimy 
podpor a opatření uvedená v článku 67, nebo jiné režimy 
podpor a opatření. 

5.   Odchylně od nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71se 
výpočet dne pro podání nebo změnu žádosti o podporu, 
žádosti o platbu či podklady, smlouvy či prohlášení podle této 
kapitoly upraví podle konkrétních požadavků integrovaného 

aspi://module='ASPI'&link='48/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='48/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 70 a 
93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

systému. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 115, pokud jde o 
pravidla pro lhůty, data a termíny, je-li konečným dnem pro 
podání žádostí či změn svátek, sobota či neděle. 

 

Článek 70 

Systém identifikace zemědělských pozemků 

1.   Systém identifikace zemědělských pozemků je vytvořen 
na základě map, dokumentů evidence pozemků nebo jiných 
kartografických údajů. Využívané postupy se zakládají na 
postupech počítačového zeměpisného informačního systému, 
včetně leteckých nebo družicových snímků se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň 
přesnosti kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v 
měřítku 1:5 000, přičemž se zohlední tvar a stav pozemku. To 
se stanoví podle stávajících standardů Unie. 

Aniž je dotčen první pododstavec členské státy mohou i 
nadále využívat těchto postupů, včetně leteckých nebo 
družicových snímků se stejnými standardy, které zaručují 
přesnost rovnající se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:10 000 od roku 2016, získaných na základě dlouhodobých 
smluv dohodnutých před listopadem roku 2012. 

2.   Členské státy zajistí, aby systém identifikace 
zemědělských pozemků obsahoval referenční úroveň pro 
zachycení ploch využívaných v ekologickém zájmu. 
Referenční úroveň zejména obsahuje příslušné konkrétní 
závazky nebo systémy ekologické certifikace podle čl. 43 
odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013, které jsou rovnocenné s 
postupy podle článku 46 uvedeného nařízení, dříve, než 
budou nejpozději pro rok 2018, který je rokem pro podání 
žádosti, poskytnuty formuláře uvedené v článku 72 tohoto 
nařízení pro žádosti o platby pro zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí uvedené v článcích 43 až 46 
nařízení (EU) č. 1307/2013. 
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32014R0640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 13 

Článek 93 

Pravidla podmíněnosti 

1.   Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na 
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy stanovené na 
vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež se týkají: 

a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého zemědělského 
stavu půdy; 

 

b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin; 
 

c) dobrých životních podmínek zvířat. 

 
Článek 13 

Opožděné podání 
1.  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností 
podle článku 4 má podání žádosti o podporu nebo žádosti o 
platbu podle tohoto nařízení po uplynutí konečného data pro 
toto podání stanoveného Komisí na základě čl. 78 písm. b) 
nařízení (EU) č. 1306/2013 za následek snížení částek, na 
které by měl příjemce nárok, kdyby žádost podal ve 
stanovené lhůtě, o 1 % za každý pracovní den. 

Aniž jsou dotčena jakákoli konkrétní opatření, která musí 
členské státy přijmout s cílem zajistit včasné předkládání 
veškerých podkladů tak, aby bylo možné naplánovat a provést 
účinné kontroly, první pododstavec se použije rovněž na 
žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo jiná prohlášení, 
které mají být předloženy příslušnému orgánu, pokud tyto 
žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo prohlášení 
zakládají způsobilost pro získání dotčené podpory. V takovém 
případě se snížení vztahuje na částku, která je za dotčenou 
podporu splatná. 

Přesáhne-li toto prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se 
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žádost za nepřípustnou a příjemci není poskytnuta žádná 
podpora. 

2.  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností 
podle článku 4 platí, že pokud příjemce režimů stanovených v 
článcích 46 a 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, na kterého se rovněž vztahují povinnosti v 
oblasti podmíněnosti v souladu s článkem 92 nařízení (EU) č. 
1306/2013, nepodá formulář jednotné žádosti do uplynutí 
konečného data uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci 
tohoto článku, uplatní se snížení částek o 1 % za každý 
pracovní den. Maximální snížení nepřekročí 25 %. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 nařízení (EU) 
č. 1308/2013 vydělenou třemi pro účely restrukturalizace a 
konverze. 

3.  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností 
podle článku 4 má podání změny jednotné žádosti nebo 
žádosti o platbu po uplynutí konečného data pro toto podání 
stanoveného Komisí na základě čl. 78 písm. b) nařízení (EU) 
č. 1306/2013 za následek snížení částek vztahujících se ke 
skutečnému využití dotčených zemědělských pozemků o 1 % 
za každý pracovní den. 

Změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu jsou přípustné 
pouze do nejzazšího možného dne pro opožděné podání 
jednotné žádosti nebo žádosti o platbu uvedeného v odst. 1 
třetím pododstavci. Pokud však tento den nastane dříve než 
konečné datum pro podání změny jednotné žádosti nebo 
žádosti o platbu podle prvního pododstavce tohoto odstavce 
nebo připadne-li na toto konečné datum, pokládají se změny 
jednotné žádosti nebo žádosti o platbu provedené po tomto 
datu za nepřípustné. 
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§ 4 odst. 4 § 4 

Žádost o poskytnutí platby  

(4) Žádost může podat žadatel, 

kterému byla přiznána platba podle nařízení 

vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách 

poskytování plateb pro oblasti s přírodními 

nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení. 

 

32013R1305 
 

Článek 31 Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
5.   Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v 
období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci 
tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v 
programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 
odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to 
v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby 
stanovené v programu pro programové období 2007–2013 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020. Jakmile 
výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování 
částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve 
vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování. 

Po dokončení vymezení obdrží příjemci v oblastech, které 
jsou i nadále způsobilé, platby v rámci tohoto opatření v plné 

výši. 

§ 5 odst. 1,3 a 
4 

§ 5  
Platba 

  
(1) Platba je poskytována Fondem na 

díl půdního bloku vedený v evidenci využití 

půdy, který se nachází v přechodně 

podporované oblasti podle § 2.  

 

(3) Platbu lze poskytnout na 

zemědělskou půdu, na které jsou v evidenci 

využití půdy vedeny podle nařízení vlády č. 

307/2014 Sb., o stanovení podrobností 

evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů, ve znění pozdějších předpisů, tyto 

32013R1305 
 

Článek 31, 
příloha II 

Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
1.  Platby pro zemědělce v horských oblastech a jiných 

oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními se 
poskytují ročně na hektar zemědělské plochy s cílem 
poskytnout zemědělcům plnou nebo částečnou kompenzaci 
za dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezeními 
zemědělské produkce v dotyčné oblasti. 

3.  Platby se stanovují v rozmezí mezi minimální a maximální 
částkou stanovenou v příloze II. Tyto platby mohou být v 
řádně odůvodněných případech zvýšeny s přihlédnutím ke 
zvláštním okolnostem, které musejí být v programech rozvoje 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='307/2014%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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druhy zemědělské kultury: 

a) travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, 

která byla ke dni 30. září 2014 vedena v 

evidenci využití půdy s druhem 

zemědělské kultury travní porost, nebo  

b) trvalý travní porost. 

 

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy 

uvedené v odstavci 3 činí 

a) v roce 2018  

1. 70 EUR v oblasti typu XOA, a 

2. 56 EUR v oblasti typu XOB,   

b) v roce 2019    

1. 47 EUR v oblasti typu XOA, a  

2. 38 EUR v oblasti typu XOB,  

c) v roce 2020  

1. 25 EUR v oblasti typu XOA, a 

2. 25 EUR v oblasti typu XOB.  

 

venkova zdůvodněny. 

5.   Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v 
období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci 
tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v 
programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 
odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to 
v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby 
stanovené v programu pro programové období 2007–2013 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020. Jakmile 
výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování 
částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve 
vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování. 

PŘÍLOHA II 
ČÁSTKY A MÍRY PODPORY  

Článe
k 

Předmět Maximální částka v EUR nebo míra 

Čl. 31 
odst. 
3 

Platby pro oblasti 
s přírodními či 
jinými zvláštními 
omezeními 

25 

minimální částka na hektar 
ročně v průměru na plochu, na 
niž je příjemci poskytována 
podpora 

250 
maximální částka na hektar 
ročně 

450 
maximální částka na hektar 
ročně v horských oblastech 
podle čl. 32 odst. 2 

 

§ 5 odst. 8 a 9 § 5  
Platba 

(8) Fond platbu vypočtenou podle 

odstavce 2 upraví takto:  

32013R1305 
 

Článek 31 Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
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a) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 300 ha, 

sníží platbu na přesahující výměru o 10 

%,  

b) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 500 ha, 

sníží platbu na přesahující výměru o 18 

%,  

c) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 900 ha, 

sníží platbu na přesahující výměru o 22 

%,  

d) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 1 800 

ha, sníží platbu na přesahující výměru o 

27 % a  

e) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 2 500 

ha, sníží platbu na přesahující výměru o 

30 %.  

(9) Fond pro účely úpravy výše platby 
podle odstavce 8 sčítá výměru 
zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 tak, 
že stanoví výměru přechodně 
podporované oblasti typu XOA podle § 
2 odst. 1 písm. a) a k této výměře 
připočte výměru přechodně 
podporované oblasti typu XOB podle § 
2 odst. 1 písm. b). 

4.  Členské státy zajistí postupné snižování plateb po 

překročení určité prahové úrovně plochy jednotlivých podniků, 
která bude vymezena v programu, s výjimkou případů, kdy 
podpora zahrnuje pouze minimální platbu na hektar ročně v 
souladu s přílohou II. 

§ 6 § 6  

Podmínky poskytnutí platby  
 

(1) Fond platbu poskytne, jestliže  
a) žadatel zemědělsky hospodaří v 

přechodně podporované oblasti 
nejméně na 1 ha zemědělské půdy 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 

Článek 31 
 
 
 
 
 
 

Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
1.  Platby pro zemědělce v horských oblastech a jiných 

oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními se 
poskytují ročně na hektar zemědělské plochy s cílem 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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podle § 5 odst. 3,  
b) žadatel v kalendářním roce, za který má 

být platba poskytnuta, dodržuje pravidla 
podmíněnosti uvedené v přílohách 1 až 
4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,  

c) díly půdních bloků, na které je 
požadováno poskytnutí platby, jsou v 
evidenci využití půdy vedeny na 
žadatele minimálně ode dne doručení 
žádosti Fondu do 30. září příslušného 
kalendářního roku a zároveň se na 
těchto dílech půdních bloků nachází po 
celé uvedené období druh zemědělské 
kultury podle § 5 odst. 3 a 

d) žadatel na výměře zemědělské půdy s 
druhem zemědělské kultury travní 
porost a trvalý travní porost, na kterou je 
požadováno poskytnutí platby v 
příslušném kalendářním roce, plní 
podmínku zemědělského 
obhospodařování stanoveného v § 7 
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. 

 
 
 
 
 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32013R1307 
 

 
 

 
 
 
 
 

Článek 91, 
92 a 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 4 

poskytnout zemědělcům plnou nebo částečnou kompenzaci 
za dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezeními 
zemědělské produkce v dotyčné oblasti. 

Článek 91 
Obecné pravidlo 

1. Pokud příjemce stanovený v čl. 92 nedodržuje pravidla 
podmíněnosti stanovené v článku 93, uloží se mu správní 
sankce.  
 

Článek 92 
Dotčení příjemci 

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří získávají přímé 
platby podle nařízení (EU) č. 1307/2013 platby podle článků 
46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 a roční prémie podle čl. 
21 odst. 1 písm. a) a b), článků 28 až 31, 33 a 34 nařízení 
(EU) č. 1305/2013. 
 

Článek 93 
Pravidla podmíněnosti 

1.   Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na 
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy stanovené na 
vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež se týkají: 

a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého 
zemědělského stavu půdy; 

b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin; 

c) dobrých životních podmínek zvířat. 

 

Článek 4 

Definice a související ustanovení 

 
1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina 
fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu 
této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='48/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='48/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='50/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='50/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území 
spadajícím do územní působnosti Smluv podle článku 52 
Smlouvy o EU ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o 
fungování EU a která vykonává zemědělskou činnost; 

b) „zemědělským podnikem“ soubor všech produkčních 
jednotek využívaných k zemědělské činnosti a spravovaných 
zemědělcem, které se nacházejí na území stejného členského 
státu; 

c) „zemědělskou činností“: 

i) produkce, chov zvířat nebo pěstování zemědělských plodin 
včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat 
pro zemědělské účely, nebo 

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 

iii) provádění minimální činnosti vymezené členskými státy, 
která je prováděna na zemědělských plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin; 

§ 7 odst. 1 § 7  
Oznámení o převodu obchodního 

závodu  
(1) Dojde-li po podání žádosti k 

převodu obchodního závodu podle čl. 8 
nařízení Komise (EU) č. 809/2014, doručí 
nabyvatel oznámení o tomto převodu 
Fondu na formuláři vydaném Fondem 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, 
kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v 
evidenci využití půdy na nabyvatele.  
 

32014R0809 
 

Článek 8 Článek 8 
Převod zemědělských podniků 

1.  Pro účely tohoto článku se: 

a) „převodem zemědělského podniku“ rozumí prodej, 
pronájem nebo jakýkoli podobný typ transakce, který se týká 
dotyčných produkčních jednotek; 

b) „převodcem“ rozumí příjemce, jehož zemědělský podnik se 
převádí na jiného příjemce; 

c) „nabyvatelem“ rozumí příjemce, na něhož se zemědělský 



13 
 

podnik převádí. 

2.  Pokud se zemědělský podnik převádí jako celek z jednoho 
příjemce na druhého po podání žádosti o podporu nebo 
žádosti o platbu a před splněním všech podmínek pro 
poskytnutí podpory, neposkytne se převodci žádná podpora 
pro převáděný zemědělský podnik. 

3.  Podpora nebo platba, o kterou požádal převodce, se 
poskytne nabyvateli, pokud: 

a) nabyvatel informuje o převodu příslušný orgán ve lhůtě 
stanovené členskými státy a požádá o vyplacení podpory; 

b) nabyvatel předloží veškeré důkazy požadované příslušným 
orgánem; 

c) převáděný zemědělský podnik splňuje všechny podmínky 
pro poskytnutí podpory. 

4.  Jakmile nabyvatel informuje příslušný orgán a požádá o 
vyplacení podpory v souladu s odst. 3 písm. a): 

a) veškerá práva a povinnosti převodce, které vyplývají z 
právního vztahu mezi převodcem a příslušným orgánem v 
souvislosti se žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, 
přecházejí na nabyvatele; 

b) veškeré kroky nezbytné pro poskytnutí podpory a veškerá 
prohlášení, která učinil převodce před převodem, se přičítají 
nabyvateli pro účely uplatnění příslušných pravidel Unie; 

c) považuje se převáděný zemědělský podnik pro dotyčný rok 
podání žádosti za samostatný zemědělský podnik. 

5.  Členské státy mohou popřípadě rozhodnout, že poskytnou 
podporu převodci. V takovém případě: 

a) se neposkytne žádná podpora nabyvateli; 
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b) členské státy zajistí, aby se obdobně použily požadavky 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 4. 

§ 8 odst. 1 
§ 9 odst. 1 až 

3 

§ 8  

Poskytnutí snížené platby  

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel o 
poskytnutí platby nedodržel intenzitu chovu 
hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 a 
Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat v kontrolním období 
byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší 
než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 
obhospodařované žadatelem, sníží platbu o  

a) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou 
intenzitu chovu jednou,  

b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou 
intenzitu chovu dvakrát, nebo  

c) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou 
intenzitu chovu třikrát. 
 

§ 9  
Neposkytnutí platby  

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že 
žadatel 

a) nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 
2 a Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat činila alespoň 
jednou v kontrolním období méně než 
0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy obhospodařované 
žadatelem a vedené v evidenci využití 
půdy s druhy zemědělské kultury podle 
§ 5 odst. 3, nebo  

32014R0640 Článek 35 Článek 35 

Nesoulad s jinými kritérii způsobilosti, než je velikost plochy 
nebo počet zvířat, se závazky nebo s dalšími povinnostmi 

1.  Požadovaná podpora je zamítnuta nebo v plné výši 
odňata, nejsou-li dodržena kritéria způsobilosti. 

2.  Požadovaná podpora je zamítnuta nebo v plné výši či 
zčásti odňata, nejsou-li dodrženy tyto závazky nebo jiné 
povinnosti: 

a) závazky stanovené v programu rozvoje venkova nebo 

b) případně další povinnosti související s danou operací 
stanovené v právních předpisech Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisech nebo v programu rozvoje venkova, 
zejména v normách a požadavcích týkajících se veřejných 
zakázek, státních podpor a jiných závazných normách a 
požadavcích. 

3.  Při rozhodování o výši zamítnuté nebo odňaté podpory v 
důsledku nesouladu se závazky nebo jinými povinnostmi 
uvedenými v odstavci 2 přihlédne členský stát k závažnosti, 
rozsahu, trvání a opakování nesouladu týkajícího se 
podmínek poskytování podpory podle odstavce 2. 

Závažnost nesouladu závisí zejména na závažnosti z něj 
vyplývajících důsledků, přičemž se zohledňují cíle 
nedodržených závazků nebo povinností. 

Rozsah nesouladu závisí zejména na účinku, který vyvolá na 
celkovou operaci. 

Trvání závisí zejména na době, po kterou účinek trvá, nebo na 
možnosti tento účinek přiměřenými prostředky ukončit. 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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b) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu 
chovu hospodářských zvířat v rozsahu 
stanoveném v § 6 odst. 2 a Fondem 
zjištěná intenzita chovu hospodářských 
zvířat v kontrolním období byla vyšší 
nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 
velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy obhospodařované 
žadatelem a vedené v evidenci využití 
půdy s druhy zemědělské kultury podle 
§ 5 odst. 3. 

(2) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že 
žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 
odst. 1 písm. a).  

 (3) Fond platbu neposkytne na 
výměru nabytou podle § 7, pokud nabyvatel 
Fondu nedoručí oznámení o převodu 
obchodního závodu na Fondem vydaném 
formuláři, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k 
převodu dílů půdních bloků v evidenci 
využití půdy.  

(4) Fond platbu na díl půdního bloku 

neposkytne, zjistí-li, že žadatel na tomto 
dílu půdního bloku nesplnil podmínku 
uvedenou v § 6 odst. 1 písm. c). 

Opakování závisí na tom, zda byl obdobný nesoulad zjištěn již 
dříve během posledních čtyř let nebo v průběhu celého 
programového období 2014–2020, pokud jde o stejného 
příjemce a stejné opatření nebo typ operace nebo o obdobné 
opatření v případě programového období 2007–2013. 

4.  V případě víceletých závazků nebo plateb platí, že odnětí 
na základě kritérií uvedených v odstavci 3 se rovněž vztahuje 
na částky, které byly pro účely téže operace vyplaceny již v 
předchozích letech. 

5.  V případě, že celkové posouzení na základě kritérií 
uvedených v odstavci 3 vede ke zjištění závažného 
nesouladu, podpora je zamítnuta nebo v plné výši odňata. 
Příjemce je navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu 
a během následujícího kalendářního roku vyloučen ze 
stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření. 

6.  Pokud se prokáže, že příjemce poskytl za účelem získání 
podpory nepravdivé důkazy nebo že vlastní nedbalostí 
neposkytl potřebné informace, podpora je zamítnuta nebo v 
plné výši odňata. Příjemce je navíc během kalendářního roku 
zjištění nesouladu a během následujícího kalendářního roku 
vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci 
téhož opatření. 

7.  Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po 
kalendářním roce zjištění nelze odnětí podpory a správní 
sankce uvedené v odstavcích 1, 2, 4, 5 a 6 plně vyrovnat v 
souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší. 

 

§ 8 odst. 2 (2) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci 

jednotné žádosti neuvedl veškerou plochu v 
souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
uvedenou v žádosti a souhrnem celkové 

32014R0640 
 

Článek 16 Článek 16 
Neohlášení všech ploch 

1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami uvedenými v čl. 
72 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou 
plochou ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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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 %,  

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

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

na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou plochou 
neohlášených pozemků na druhé straně je větší než 3 % 
ohlášené plochy, celková částka přímých plateb na plochu 
nebo podpory v rámci opatření podpory na plochu splatných 
tomuto příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti na 
závažnosti opomenutí. 

Sankce vypočítaná v souladu s prvním pododstavcem se sníží 
o částku jakýchkoli správních sankcí uplatněných v souladu s 
čl. 28 odst. 2. 

 

§ 10 § 10  
Vrácení platby  

Fond rozhodne o vrácení platby nebo její 
části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že 
žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, 
nesplňoval podmínky pro její poskytnutí. 

32014R0809 
 

Článek 7 Článek 7 

Zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek 

1.  V případě neoprávněné platby příjemce vrátí dotyčnou 
částku, která je případně zvýšena o úrok vypočítaný v souladu 
s odstavcem 2. 

2.  Úroky se vypočítají za období od uplynutí platební lhůty pro 
příjemce uvedené v inkasním příkazu, která nesmí být 
stanovena na více než 60 dnů, do okamžiku vrácení nebo 
odečtení částky. 

Použitelná úroková sazba se vypočítá podle ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, nesmí však být nižší než 
úroková sazba použitelná pro vymáhání částek podle 
vnitrostátních předpisů. 

3.  Povinnost vrátit částku uvedená v odstavci 1 se neuplatní, 
pokud byla platba provedena omylem příslušného orgánu 
nebo jiného orgánu a pokud příjemce nemohl chybu 
přiměřeným způsobem odhalit. 

Pokud se však chyba týká skutečností rozhodných pro 
výpočet dotyčné platby, použije se první pododstavec pouze v 
případě, že rozhodnutí o vrácení nebylo sděleno do 12 
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měsíců od provedení platby. 

§ 11 § 11  
Společné ustanovení  

Jestliže nebyly dodrženy podmínky 
stanovené tímto nařízením v důsledku 
zásahu vyšší moci, ustanovení o snížení, 
neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 8 
až 10 se nepoužijí.  

 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 
 
 

Článek 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Článek 4 

Článek 2 
Definice používané v tomto nařízení 

 
2.   Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší 
mocí“ a „mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto 
případy: 

a) úmrtí příjemce; 

b)déletrvající pracovní neschopnost příjemce; 

c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne 
zemědělský podnik; 

d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k 
chovu zvířat; 

e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna 
hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část; 

f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké 
části, nemohlo-li být tomuto vyvlastnění předjímáno v den 
podání žádosti. 
 

Článek 4 
Vyšší moc a mimořádné okolnosti 

 
1.  Pokud jde o přímé platby, pak v případě, že příjemce 
nemohl jednat v souladu s kritérii způsobilosti nebo jinými 
povinnostmi v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností, neztrácí nárok na podporu na plochu nebo zvířata, 
na něž bylo možné poskytnout podporu v době, kdy k zásahu 
vyšší moci nebo k mimořádným okolnostem došlo. 

Pokud jde o opatření na podporu rozvoje venkova podle 
článků 28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013, pak v 
případě, že příjemce nemohl splnit závazek v důsledku 
zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností, je příslušná 
platba odňata úměrně za roky, ve kterých k zásahu vyšší moci 
nebo k mimořádným okolnostem došlo. Odnětí se vztahuje 
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pouze na ty části závazku, u nichž nedošlo k vícenákladům 
nebo ztrátě příjmu před zásahem vyšší moci nebo 
mimořádnými okolnostmi. Na kritéria způsobilosti ani jiné 
povinnosti se odnětí nevztahuje a neuplatní se žádná správní 
sankce. 

Pokud jde o jiná opatření na podporu rozvoje venkova, 
členské státy v případě zásahu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností nepožadují částečnou ani úplnou náhradu podpory. 
V případě víceletých závazků nebo plateb se náhrada 
podpory získané v předchozích letech nepožaduje, přičemž 
závazky jsou nadále plněny a platby prováděny v 
následujících letech v souladu s původní délkou jejich 
platnosti. 

Je-li nesouladem způsobeným zásahem vyšší moci nebo 
mimořádnými okolnostmi dotčena podmíněnost, neuplatní se 
odpovídající správní sankce podle čl. 91 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1306/2013. 

2.  Případy vyšší moci a mimořádných okolností se písemně 
oznamují příslušnému orgánu spolu s příslušnými důkazy, jež 
tento orgán uzná za vhodné, do patnácti pracovních dnů ode 
dne, kdy je tak příjemce nebo osoba jím pověřená s to učinit. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (32013R1305)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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, ve znění pozdějších předpisů. 

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, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (32014R0640) 
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, ve znění pozdějších předpisů. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (32014R0809) 
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, ve znění pozdějších předpisů. 
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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 
 

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované 
oblasti s přírodními omezeními (dále jen „přechodně podporované oblasti“) je předkládán 
v návaznosti na implementaci 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. Evropskou komisí byl tento dokument schválen dne 26. května 
2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.  

 
Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování plateb v rámci opatření podle 

čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – opatření Platby pro 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Konkrétně se jedná o podporu podle 
čl. 31 odst. 5 pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí, které 
čelí značným přírodním znevýhodněním v rámci opatření „Platby pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními„ z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
v programovém období 2014 - 2020. Z čl. 31 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 vyplývá všem členským státům povinnost provést nové vymezení 
ostatních oblastí s přírodním omezením na základě jednotných biofyzikálních kritérií, a to 
nejpozději do roku 2019.  Zemědělcům hospodařícím v oblastech, které byly vymezeny jako 
ostatní méně příznivé oblasti podle nařízení Rady (EU) č. 1698/2005 a nadále nebudou 
vymezeny jako ostatní oblasti s přírodními omezeními (Areas with Natural Constraints = 
ANC), je možné poskytovat přechodnou postupně se snižující podporu, která jim umožní 
přizpůsobit se novým podmínkám, kdy již nebude podpora poskytována. Uvedené platby 
navazují na platby poskytované v letech 2014 – 2017 na základě podmínek stanovených 
nařízením vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb.“).  

 
Celková výměra zemědělské půdy zařazené do přechodně podporovaných oblastí je cca 

42 tis. ha, přičemž travních porostů způsobilých pro poskytnutí platby je cca 7 tis. ha. 
 

Platnou právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro 
poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující 
provádění opaření PRV 2014 - 2020: 

 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 polatném znění,  

 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. 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, v platném znění, 

 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 
(EZFRV), v platném znění, 

 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, ve znění pozdějších předpisů, 

 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. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro 

provádění opatření Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, jehož 
součástí je i podpora pro přechodně podporované oblasti, proces administrace a stanovení 
sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí platby. 

 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících v přechodně 

podporovaných oblastech. 
 
Žadatelem o platbu může být fyzická nebo právnická osoba, která 

 je zemědělským podnikatelem podle § 2e a následujících zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), 

 obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu,  

 byla jí přiznána platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. a  

 plní podmínky pro poskytnutí platby. 
 

Žadatelem o dotaci může být za splnění tří posledních podmínek rovněž organizační 
složka státu. 

 
Orgánem příslušným k poskytování dotací z prostředků Evropské unie žadatelům  

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona 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 umožnit od roku 2018 poskytovat 
přechodnou postupně se snižující platbu zemědělským subjektům, které hospodaří na 
území, a které od roku 2018 nesplňují podmínky pro zařazení do oblastí s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními vymezenými na základě jednotných biofyzikálních kritérií 
definovaných Evropskou komisí. Tato přechodně poskytovaná postupně se snižující platba 
umožní těmto dotčeným zemědělským subjektům přizpůsobit své zemědělské hospodaření 
situaci, kdy oblasti, na kterých hospodaří, nebudou nadále způsobilé pro poskytování 
podpory.  

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti. Uvedení s návrhem souhlasí. 
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Legislativní návrh nařízení vlády ve svém zpracování plně vychází z nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2c odst. 5 

zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Fondu. 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 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 upravuje podmínky jednoho z opatření PRV 2014-2020, který byl 

schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně 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 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. 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, v platném znění,  

 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 
(EZFRV), v platném znění, 

 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, v platném znění.  

Návrh nařízení vlády je v souladu se 4. modifikací Programu rozvoje venkova na období 
2014 – 2020, která byla Evropské komisi předložena k neoficiálnímu projednání dne 20. 
listopadu 2017. 
 

Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 
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Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou 
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 
 

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 České republiky 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.  

 
Finanční prostředky na pokrytí přechodně podporovaných oblastí je součástí alokace 

finančních prostředků pro opatření podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013. V letech 2014-2020 je v PRV na toto opatření stanovena alokace ve výši 
785,617 mil. EUR celkových veřejných výdajů. Míra kofinancování tohoto opatření 
z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. Jedná se o finanční alokaci včetně pokrytí starých 
závazků z programového období  2007-2013. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 

v připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018. 
V rámci střednědobého výhledu 2019-2020 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 
 

S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 
zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet nebo 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. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 
 

Zhodnocení současného stavu a 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. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh nařízení vlády 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. 
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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 a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora dotace. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Fondu, jakož i regulací stanovených 
právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopni 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 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 

 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, 
nejen s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, 
že tento legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2018 bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1: 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy tohoto nařízení, kterým je stanovení 
podrobných podmínek pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení 
oblastí, které čelí značným přírodním znevýhodněním v rámci opatření „Platby pro oblasti 
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen „přechodně podporované oblasti“) z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programovém období 2014 - 2020.  
Z čl. 31 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 vyplývá všem 
členským státům povinnost provést nové vymezení ostatních oblastí s přírodním omezením 
na základě jednotných biofyzikálních kritérií. Zemědělcům hospodařícím v oblastech, které 
byly vymezeny jako ostatní méně příznivé oblasti podle nařízení Rady (EU) č. 1698/2005 
a nadále nebudou vymezeny jako ostatní ANC, je možné poskytovat přechodnou postupně 
se snižující podporu, která jim umožní přizpůsobit se novým podmínkám, kdy již nebude 
podpora poskytována. Uvedené platby navazují platby poskytované v letech 2014 – 2017 na 
základě podmínek stanovených nařízením vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
K § 2: 

Odstavec 1 vymezuje přechodně podporované oblasti na území České republiky, na 
které je možné poskytovat platbu. Možnost podporovat poskytovat finanční prostředky 
zemědělcům hospodařícím v přechodně podporovaných oblastech vyplývá z čl. 31 odst. 5 
nařízení (EU) č. 1305/2013, v platném znění. Přechodně podporované oblasti jsou oblasti 
vymezené jako ostatní méně příznivé oblasti podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o 
podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, 
které nejsou od roku 2018 podporovány rámci nařízení o podmínkách poskytování plateb pro 
horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. 
 

Odstavec 2 stanovuje, že nejnižší územně správní jednotkou, v rámci které je stanovena 
jednotná výše sazby, je katastrální území.   

 
K § 3: 

Odstavec 1 a 2: Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel vedený v evidenci 
zemědělského podnikatele podle § 2e zákona o zemědělství, který zemědělsky hospodaří na 
definované minimální výměře.  

 
Organizační složka státu pak může být žadatelem o dotaci v případě, že zemědělsky 

hospodaří na minimální definované výměře. 
 
Odstavec 3: Žádost musí být doručena platební agentuře, kterou je Státní zemědělský 

intervenční fond, v termínu, který je na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 809/2014 stanoven na 15. května.  
 
K § 4: 

Stanovuje, za jakých podmínek může být žádost o poskytnutí platby podána, a údaje, 
které má žádost obsahovat. 

 
Odstavec 1: Žádost musí být podána na předtištěném formuláři a obsahovat údaje 

stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, seznam dílů půdních bloků, na které žadatel 
požaduje platbu, včetně jejich zákresu, výměry uvedené v evidenci půdy a zařazení do 
příslušného typu přechodně podporované oblasti. Součástí žádosti je také prohlášení 
žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 
4 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich 
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porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po 
celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě. 
 

Odstavec 2 stanovuje minimální výměru zemědělské půdy, na kterou lze podat žádost. 
 
Odstavec 3: Evropská legislativa (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti než je 15. květen, ovšem pouze po 
dobu 25 kalendářních dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-
li prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 

 
V odstavci 4 je uvedena bližší specifikace zemědělského subjektu, který může podat 

žádost o dotaci. Žádost podle odstavce 1 může podat pouze zemědělský subjekt, kterému 
byla přiznána platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. Toto omezení žadatele je zaváděno 
z toho důvodu, že cílem finančních prostředků poskytovaných v přechodně podporovaných 
oblastech je pomoci přizpůsobení se situaci, kdy tyto oblasti nejsou způsobilé pro další 
podporu. 

 
K § 5: 

Odstavec 1: Platby na základě Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova může podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013, v platném znění, provádět na národní úrovni pouze jedna platební agentura. 
Touto agenturou je na základě ustanovení § 2c odst. 4 zákona o zemědělství a zákona o 
Fondu, Státní zemědělský intervenční fond. 

 
Odstavec 2 popisuje způsob výpočtu platby. Vzhledem k tomu že se jedná o platbu na 

plochu, platba se počítá jako výměra násobená sazbou dotace pro příslušný typ přechodně 
podporované oblasti. 

 
Odstavec 3 definuje pro přechodně podporované oblasti kultury zemědělské půdy, na 

které může být platba poskytována.  
 

Odstavec 4: Stanovuje sazbu pro jednotlivé typy přechodně podporovaných oblasti. 
Sazby respektují čl. 31 odst. 5 nařízení č. 1305/2013.  V souladu s tímto ustanovení sazby 
vycházejí z výše sazeb pro ostatní méně příznivé oblasti typu OA a typu OB stanovené 
v Programu rozvoje venkova pro období 2007 - 2013. Pro rok 2018 odpovídají 60 % výše 
sazeb pro období 2007 - 2013, pro rok 2019 jsou na úrovni 40 % sazeb pro období 2007-
2013  a pro rok 2020 jsou na úrovni 25 EUR. Platba v EUR je uvedena z důvodu pevné 
alokace finančních prostředků na celé programové období, případné výkyvy kurzu CZK by 
musely být vyrovnávány v rámci státního rozpočtu. 

 
Odstavec 5: Platba bude provedena v korunách českých a to směnným kurzem ke 

stanovenému dni z důvodu zajištění rovných podmínek všem žadatelům, žádajícím o platbu 
na stejný kalendářní rok. Termín směnného kurzu uvedeného v návrhu nařízení vlády 
vychází z nálezu auditního šetření č. RD2/2011/013 provedeného Evropskou komisí. 

Odstavec 6 řeší případy, kdy vymezení přechodně podporovaných oblastí, které je 
prováděno na katastrální území, nesouhlasí s hranicemi dílu půdního bloku, na který je 
platba požadována. 

 
V odstavci 7 je stanovena minimální výměra, na kterou je možné dotaci poskytnout, a to 

ve vztahu ke skutečné (zjištěné) výměře. 
 

Odstavec 8 a 9: V souladu s čl. 31 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013 jsou stanoveny 
hranice a postup snižování poskytované platby po překročení určité prahové hranice výměry 
zemědělského podniku v přechodně podporovaných oblastech. Principy postupného 
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snižování poskytovaných plateb a to včetně stanovení prahových hodnot podniku jsou 
převzaty z nařízení vlády č. 72/2015 Sb. (§ 6 odst. 8 a 9).   

 
K § 6:  

Ukládá žadatelům podmínky, které mají být dodrženy, aby byla žadatelům poskytnuta 
platba v plné výši, tyto podmínky navazují na podmínky stanovené v nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb. 

Těmito podmínkami jsou:  

 Podmínka zemědělského hospodaření žadatele na minimální výměře je stanovena 
s ohledem na administrativní náročnost opatření.  

 Pravidla podmíněnosti jsou podle čl. 91 a 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 podmínkou pro poskytnutí platby v méně příznivých oblastech. 
Konkrétní požadavky a standardy jsou České republiky stanoveny v přílohách č. 1 až 4 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 Povinnost žadatele mít na sebe evidovány díly půdních bloků, na které žádá o dotaci, 
vyplývá z požadavku evropské legislativy na kontrolovatelnost opatření. Datum bylo 
stanoveno s ohledem na období, po které musí žadatel plnit podmínky pro poskytnutí 
platby a s ohledem na již zavedenou praxi z předchozího programového období. 

 Povinnost provádět minimální zemědělskou činnost na travních porostech a trvalých 
travních porostech v souladu s nařízením vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů, která 
spočívá v zajištění seče s odklizem biomasy nebo pastvy včetně likvidace nedopasků 
v termínu do 31. července (není-li nařízením vlády stanoveno jinak). Plochy, na kterých 
není provedena minimální zemědělská činnost, nejsou způsobilé pro platbu.  

 
Podmínka plnění minimální intenzity chovu zvířat ve výši 0,3 velké dobytčí jednotky na 

veškeré travní porosty žadatele, a to na trvalé travní porosty vedené v evidenci půdy a na 
travní porosty na orné půdě vedené k 30. září 2014 s kulturou travní porost v evidenci půdy. 
Podmínka plnění intenzity je vyhodnocována za každý den kontrolního období (tj. od 
1. června do 30. září) Intenzita chovu zvířat je zjišťována na základě informačního sytému 
ústřední evidence zvířat, kterou se mimo jiné stanoví podrobnosti evidence zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů (odstavec 2 a 3). 

 
Odstavec 4: Tento odstavec upravuje způsob dokládání chovaných koní v případě, že 

žadatel koně chová. Na rozdíl od ostatních hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz, jejichž 
intenzita je zjišťována z informačního systému ústřední evidence zvířat, pro koně tato 
povinnost elektronicky vedené evidence na základě výše uvedené vyhlášky není stanovena. 
Oznámení o počtu a kategorii koní chovaných v hospodářství žadatel musí sám odeslat 
Fondu. Z důvodu kontrolovatelnosti např. duplicitních koní je potřeba tuto evidenci vést 
v elektronické podobě. 
Odstavec 5: Stanovuje postup výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat pro žadatele, 
který nedoručí oznámení o počtu a kategorii chovaných koní v termínu stanoveném 
v odstavci 4.  
 
K § 7: 

Základní pravidla při převodu podniku v průběhu plnění závazku jsou stanoveny v čl. 8 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, nicméně toto ustanovení zároveň opravňuje 
členský stát k definování některých podrobností, např. lhůty, ve které nabyvatel informuje 
Fond o převodu zemědělského podniku. 

 
V odstavci 2 je stanoven postup Fondu, v případě, že dojde k nesplnění podmínky 

intenzity chovu hospodářských zvířat v důsledku převodu podniku. 
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K § 8 a 9: 

Tato ustanovení definují případy, ve kterých dochází ke snížení nebo neposkytnutí 
požadované platby. 
 
K § 10: 

Toto ustanovení se navrhuje pro případ, kdy ke zjištění nedodržení některé z podmínek 
pro poskytnutí požadované dotace v plné výši dojde až po vyplacení dotace. V takovém 
případě žadatel již poskytnutou dotaci nebo její část vrátí. 
 
K § 11: 

Zohledňují se případy, kdy k porušení podmínek stanovených tímto nařízením dojde bez 
zavinění žadatele. 
 
K § 12: 

Stanoví se datum, ke kterému jsou vztaženy údaje rozhodné pro vymezení přechodně 
podporovaných oblastí. 
 
K § 13: 

Stanoví se způsob zaokrouhlování pro účely výpočtů prováděných Fondem. 
 
K § 14: 

Toto ustanovení upravuje posuzování kultury travní porost na orné půdě evidované k 30. 
září 2014 u dílu půdního bloku v případě, že se změní hranice dílu půdního bloku.  
 
K § 15: 

S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu se stanoví účinnost 
navrhovaného nařízení vlády dnem 15. března 2018. 
 
K příloze č. 1:  

Příloha č. 1 poskytuje přehled všech katastrálních území zařazených do přechodně 
podporovaných oblastí od roku 2018, včetně příslušného typu přechodně podporované 
oblasti.  
 
K příloze č. 2: 

Tato příloha obsahuje koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí 
jednotky pro účely výpočtu podle § 7 odst. 2 až 4 návrhu nařízení vlády. Koeficienty jsou 
stanoveny s ohledem na přepočítávací koeficienty uvedené v příloze č. II prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. 

 


