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V. 
 
Část přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení 
vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., 
nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn: 
 
 

Část přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb. 
 
Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
 
Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se 
považuje: 
 
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních 
  
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 

a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období 
zákazu hnojení?“, 

  
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně 
nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na 
pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti 
menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“, 

  
3. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz 
používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou 
nebo pokrytou sněhem?“, 

  
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 8 § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu: „Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami 
zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“, 

  
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých 
látek na orné půdě a travním porostu se svažitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových 
hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po 
jejich použití?“, 

5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí 
převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se 
sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých 
organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich 
použití?“, 

  
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin 
v agroenvironmentálních opatřeních 
  
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má 

podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno 
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odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona?“, 
  
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané 
v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona?“, 

  
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech 
podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako 
odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“. 

 
 
 
Část přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády 
č. 61/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

 
Část přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb. 

 
Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti 

 
Poř. číslo 

aktu 
Poř. číslo 

požadavku 
Znění požadavku Vymezení 

požadavku 
v právním předpise 
EU 

Vymezení požadavku 
v právním předpise ČR 

1 1 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek v období zákazu 
hnojení? 

Článek 4 a 5 
směrnice Rady 
91/676/EHS 

§ 6 odst. 1 nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. 

1 2 Byly při hnojení jednotlivých plodin 
dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 
k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.? 

Článek 5 směrnice 
Rady 91/676/EHS 

§ 7 odst. 1 a příloha č. 3 
k nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

1 3 Byl dodržen maximální limit 170 kg 
N/ha/rok v použitých organických, 
organominerálních a statkových 
hnojivech v průměru zemědělského 
podniku? 

Článek 5 směrnice 
Rady 91/676/EHS 

§ 8 odst. 1 nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. 

1 4 Jsou kapacity skladovacích prostor pro 
statková hnojivá dostatečné pro potřebu 
jejich uskladnění? 

Článek 4 a 5 
směrnice Rady 
91/676/EHS 

§ 9 odst. 1 § 9 odst. 1 a 
2 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

1 5 Byl dodržen zákaz pěstování erozně 
nebezpečných plodin (kukuřice, 
brambory, řepa, bob setý, sója, 
slunečnice a čirok) na pozemcích se 
sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv 
část se nachází ve vzdálenosti menší 
než 25 m od útvaru povrchových vod? 

Článek 4 a 5 
směrnice Rady 
91/676/EHS 

§ 11 odst. 2 § 11 odst. 1 
nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

1 6 Jsou v blízkosti povrchových vod 
udržovány ochranné nehnojené pásy 
v šířce 3 m od břehové čáry? 

Článek 4 a 5 
směrnice Rady 
91/676/EHS 

§ 12 odst. 1 písm. a) 
nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

1 7 Byl na zemědělských pozemcích 
dodržen zákaz používání dusíkatých 
hnojivých látek na půdu zaplavenou, 
přesycenou vodou, promrzlou nebo 
pokrytou sněhem? 

Článek 4 a 5 
směrnice Rady 
91/676/EHS 

§ 7 odst. 6 § 7 odst. 12 
nařízení vlády č. 
262/2012 Sb. 

1 8 Splňují skladovací kapacity statkových Článek 4 a 5 § 39 odst. 4 písm. b) a c) 
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hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska 
ochrany vod? 

směrnice Rady 
91/676/EHS 

zákona č. 254/2001 Sb. 
a § 9 odst. 1 § 9 odst. 1 
a 2 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

7 1 Jsou na kontrolovaném hospodářství 
zjištěna pouze zvířata, která chovatel 
označil a identifikoval? 

Článek 4 
nařízení 
Evropského 
parlamentu 
a Rady (ES) 
č. 1760/2000 

§ 22 odst. 1 zákona 
č. 154/2000 Sb. a § 18 
vyhlášky č. 136/2004 Sb. 

7 2 Jsou na hospodářství zjištěna pouze 
zvířata, na která byly vydány průvodní listy 
skotu pověřenou osobou? 

Článek 7 nařízení 
Evropského 
parlamentu 
a Rady (ES) 
č. 1760/2000 

§ 23 odst. 4 zákona 
č. 154/2000 Sb. a § 39 
a příloha č. 7 k vyhlášce 
č. 136/2004 Sb. 

7 3 Je založen a veden stájový registr? Článek 7 nařízení 
Evropského 
parlamentu 
a Rady (ES) 
č. 1760/2000 

§ 23 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 154/2000 Sb. 
a § 34 a příloha č. 7 
k vyhlášce 
č. 136/2004 Sb. 

7 4 Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata 
evidována v ústřední evidenci 
kontrolovaného hospodářství? 

Článek 4 a 7 
nařízení 
Evropského 
parlamentu 
a Rady (ES) 
č. 1760/2000 

§ 23 odst. 1 písm. c) 
zákona ě. 154/2000 Sb. 
a § 35 odst. 3 vyhlášky 
č. 136/2004 Sb. 

7 5 Jsou všechna zvířata, která prošla 
kontrolovaným hospodářstvím v roce 
podání žádosti, nahlášená v ústřední 
evidenci do 14 dnů od události? 
Bylo hlášení o narození zvířat zasláno 
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode 
dne označení zvířete a hlášení o jejich 
úhynu, ztrátě, utracení, přemístění zasláno 
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode 
dne kdy k události došlo? 

Článek 4 a 7 
nařízení 
Evropského 
parlamentu 
a Rady (ES) č. 
1760/2000 

§ 23 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 154/2000 Sb. 
a § 35 odst. 3 vyhlášky 
č. 136/2004 Sb. 

8 1 Jsou na kontrolovaném hospodářství 
zjištěna pouze zvířata, která chovatel 
označil a identifikoval? 

Článek 4 nařízení 
Rady (ES) 
č. 21/2004 

§ 22 odst. 1 zákona 
č. 154/2000 Sb. a § 22 
vyhlášky č. 136/2004 Sb. 

8 2 Je založen a veden stájový registr? Článek 5 nařízení 
Rady (ES) č. 
21/2004 

§ 23 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 154/2000 Sb. 
a § 34 a příloha č. 7 
k vyhlášce 
č. 136/2004 Sb. 

8 3 Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata 
evidována v ústřední evidenci 
kontrolovaného hospodářství? 

Článek 3 nařízení 
Rady (ES) 
č. 21/2004 

§ 23 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 154/2000 Sb. 
a § 35 odst. 3 vyhlášky 
č. 136/2004 Sb. 

8 4 Jsou všechna zvířata, která prošla 
kontrolovaným hospodářstvím v roce 
podání žádosti, nahlášená v ústřední 
evidenci do 14 dnů od události? 
Bylo hlášení o narození zvířat zasláno 
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode 
dne označení zvířete a hlášení o jejich 

Článek 3 nařízení 
Rady (ES) 
č. 21/2004 

§ 23 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 154/2000 Sb. 
a § 35 odst. 3 vyhlášky 
č. 136/2004 Sb. 
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Část platného znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

§ 10 
Zachování stávajících trvalých travních porostů 

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

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

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

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

  
(2) Pokud dojde ke snížení poměru ploch s trvalými travními porosty, Fond vyzve ty 

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

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

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

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

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

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

kultury, stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb. 
 
 

úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení 
o přemístění na dočasné hospodářství 
zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 
dnů ode dne kdy k události došlo? 
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Část platného znění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č.  79/2007 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 63/2016 Sb., 
s vyznačením navrhovaných změn, s částí přílohy č. 1: 
 
 

§ 23 
Sazby dotace 

  
(1) Sazba dotace činí 

a) 404 EUR/1 hektar ovocného sadu23) zařazeného do podopatření integrovaná produkce 
ovoce podle § 2 písm. a), na kterém žadatel plní podmínky podle § 12, 

b) v podopatření integrovaná produkce révy vinné 
1. 323 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. 

b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 6, 
2. 675 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 

písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 7,  
c) 426 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do podopatření integrovaná 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
23) § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. 
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druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky 
podle § 20, 

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

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

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

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

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

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

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

chocholaté podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22. 
  

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

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

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

hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného 
území13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 § 7 odst. 
11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. 
zóny zvláště chráněného území13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního 
bloku. 

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

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

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

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

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

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

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

o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je 
                                                 
13) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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aplikováno snížení podle odstavce 4. 
 
(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li 

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

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

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

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

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

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

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

(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) se sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území13), popřípadě ve 
zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 § 7 odst. 11 věty první nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb., nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného 
území13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku. 

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

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

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

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

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

území hlavního města Prahy. 
 
 

* * *  
 
 

Část přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
 

Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních 
 
Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se 
považuje: 
  
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv 
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 

a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAHGBJI3)



8 
 

zákazu hnojení?", 
  
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz pěstování erozně 
nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na 
pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti 
menší než 25 m od útvaru povrchových vod?", 

  
3. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl na zemědělských pozemcích 
dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou 
vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?", 

  
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 8 § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Je při hnojení zajištěno rovnoměrné 
pokrytí pozemku?", 

  
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3  nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých 
látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 100, s výjimkou tuhých statkových 
hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po 
jejich použití?", 

5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí 
převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se 
sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých 
organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich 
použití?“,  

 
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin 
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: "Má 

podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno 
odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?", 

  
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů: "Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané 
v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?", 

  
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů: "Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech 
podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako 
odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?". 
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Část platného znění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn, s částí přílohy č. 1: 
 

 
§ 18 

Sazby dotace 
  

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí 
a) 84 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického 

zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11, 
b) 536 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin 

v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4, 
c) 265 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému 

ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5, 
d) 245 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému 

ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6, 
e) 79 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému 

ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13, 
f) 34 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického 

zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14, 
g) 825 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 

zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2, 
h) 424 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 

zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3, 
i) 900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického 

zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16, 
j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je 

obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve 
kterém žadatel plní podmínky podle § 17, 

k) 900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického 
zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství. 

  
(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí 

a) 83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického 
zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11, 

b) 466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin 
v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4, 

c) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5, 

d) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6, 

e) 69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13, 

f) 29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického 
zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14, 

g) 779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 
zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2, 

h) 424 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 
zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3, 

i) 845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického 
zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16, 

j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je 
obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve 
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kterém žadatel plní podmínky podle § 17, 
k) 845 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického 

zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství. 

  
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 

EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného 
území11), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 § 7 odst. 
11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území11) jen 
zčásti, dotace se sníží pouze na této části dílu půdního bloku. 

  
(4) Dotace podle § 11, § 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který 

je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 
písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 
79/2007 Sb. 

  
(5) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl 

půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy 
podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo v rámci titulu biopásy podle § 2 písm. 
c) bodu 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. 

  
(6) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl 

půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana 
čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

  
(7) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází 

na území hlavního města Prahy. 
  
(8) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, 

a sazby stanovené podle odstavců 1 až 7. 
  
(9) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 

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

* * *  
 
 

Část přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 
Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
v opatření ekologické zemědělství 
 
Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se 
považuje: 
 
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv 
  
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
                                                 
11) § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období 
zákazu hnojení?", 

  
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz pěstování erozně 
nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na 
pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti 
menší než 25 m od útvaru povrchových vod?", 

  
3. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl na zemědělských pozemcích 
dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou 
vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?", 

  
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 8 § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Je při hnojení zajištěno rovnoměrné 
pokrytí pozemku?", 

  
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých 
látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových 
hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po 
jejich použití?". 

5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých 
hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí 
převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se 
sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých 
organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich 
použití?“, 

 
  
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin 
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: "Má 

podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno 
odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?", 

  
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů: "Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané 
v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?", 

  
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů: "Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech 
podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako 
odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?". 
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