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V. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence 
využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., 
s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
 

* * * * *  
 

§ 3 
 

Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy 
 

(1) Druhem zemědělské kultury v evidenci půdy je  
a) orná půda4), kterou je  

1. standardní orná půda,  
2. travní porost a  
3. úhor,  

b) trvalý travní porost5),  
c) trvalá kultura6), kterou je  

1. vinice,  
2. chmelnice,  
3. ovocný sad,  
4. školka,  
5. rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a  
6. jiná trvalá kultura a  

d) ostatní kultura, kterou je  
1. zalesněná půda,  
2. rybník,  
3. mimoprodukční plocha a  
4. jiná kultura. 

 
(2) Standardní ornou půdou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky4), na které se za účelem produkce 
plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny, zemědělsky obhospodařovaná půda 
pod skleníky, pod pevným nebo přenosným krytem, a která není travním porostem podle 
odstavce 3. Za standardní ornou půdu se nepovažuje plocha s rostlinami, které svým 
kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou dílu půdního bloku, na němž jsou 
rostliny pěstovány. 

 
(3) Travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda využívaná k 

pěstování trav nebo jiných pícnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 
politiky7) na přírodních plochách nebo uměle vytvořených plochách, která je zahrnuta do 
střídání plodin uživatele půdy na dobu kratší než 5 let. 
 

 (4) Úhorem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem nepřetržitě 
po dobu nejvýše 3 let, včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s požadavky 
stanovenými v přímo použitelném předpise Evropské unie8), která byla předtím nejméně po 
dobu 1 roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice, 
ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, jiná trvalá 
kultura nebo jiná kultura. Úhor vzniklý přírodním osemeněním nebo výsevem travin, jetelovin 
nebo jejich směsí je minimálně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo pasen, včetně sečení 
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nedopasků, a to v době od 1. června do 31. srpna kalendářního roku. Pokud je úhor bez 
porostu, je udržován mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky. 

(4) Úhorem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, 
včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v předpise 
Evropské unie8), která byla v bezprostředně předcházejícím období nejméně po dobu 1 
roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice, 
ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, jiná 
trvalá kultura nebo školka. Úhor vznikne přírodním osemeněním, založením porostu 
plodiny nebo udržováním bez porostu. Úhor je nejméně jedenkrát ročně sečen, 
mulčován nebo pasen, včetně sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku. Úhor bez porostu je udržován mechanickou 
kultivací nebo chemickými prostředky. Za úhor se nepovažuje plocha s rostlinami, 
které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou dílu půdního bloku, na 
němž jsou rostliny pěstovány. 
 

(5) Trvalým travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky5). 
 

(6) Vinicí se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), která je 
rovnoměrně a souvisle osázena keři vinné révy, a opatřena opěrným zařízením, které musí 
být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby. Do plochy této zemědělsky 
obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad po obou stranách vinice v nejvyšší 
započitatelné šířce 3 metrů, 8 metrů na začátku a na konci řad a netvoří součást cesty, 
přičemž osázená plocha vinice je stanovena podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem9).  

  
(7) Chmelnicí se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), na 

které se pěstuje chmel a která je opatřena opěrným zařízením pro jeho pěstování. Plochou 
této zemědělsky obhospodařované půdy se rozumí plocha ohraničená vnějšími kotvícími 
dráty nosných sloupů, pokud se na této vnější hranici nacházejí chmelové rostliny, přidá se 
na každou stranu pozemku dodatečný pruh půdy o šíři rovnající se průměrné šíři meziřadí na 
tomto pozemku, a netvoří součást cesty. Do plochy chmelnice se započítává související 
manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a netvoří 
součást cesty.  

  
(8) Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), 

která je rovnoměrně a souvisle osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100 
životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku nebo ovocnými keři o minimální 
hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. Jako ovocné stromy 
nelze uznat podnože nebo množitelské porosty. Do plochy této zemědělsky 
obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší 
započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu a netvoří součást 
cesty. Maximální přípustná šíře meziřadí je u ovocných stromů 12 metrů, u ovocných keřů 5 
metrů. 
 

(9) Školkou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky10). Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se 
započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů okolo 
záhonů a netvoří součást cesty. Za školku se nepovažuje plocha s rostlinami, které 
svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou dílu půdního bloku, na němž jsou 
rostliny pěstovány. 
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(10) Rychle rostoucími dřevinami11) pěstovanými ve výmladkových plantážích se rozumí 

zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), která je rovnoměrně a souvisle 
osázena rychle rostoucími dřevinami, a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných 
jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy 
se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku 
a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po 
obou stranách rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích a netvoří 
součást cesty. 

 
(11) Jinou trvalou kulturou6) se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s jinou 

trvalou kulturou6), která není uvedena v odstavcích 6 až 10. Za jinou trvalou kulturu se 
nepovažuje plocha s rostlinami, které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s 
půdou dílu půdního bloku, na němž jsou rostliny pěstovány. 
 

(12) Zalesněnou půdou se rozumí lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují 
dřeviny určené k plnění funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním 
vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle odstavců 1 
až 11 a 15. Do plochy této lesnicky obhospodařované půdy se započítávají i neosázené 
plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo 
nezpevněné lesní cesty12).  

  
(13) Rybníkem se rozumí vodní dílo k chovu ryb, vodního ptactva, vodních živočichů a 

pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle vodního zákona a zákona 
o rybářství. Pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy 
stanovený ve výši jeho provozní hladiny.  

  
(14) Mimoprodukční plochou se rozumí plocha ekologicky významného prvku, který tvoří 

celou plochu samostatného půdního bloku a není součástí jiného půdního bloku podle § 3a 
odst. 9 zákona. 

 
(15) Jinou kulturou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou 

neuvedenou v odstavcích 1 až 14. Za jinou kulturu se nepovažuje plocha s rostlinami, 
které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou dílu půdního bloku, na 
němž jsou rostliny pěstovány. 
 
 
 
 
  
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAEGCVE4M)




