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V. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

* * * * *  
 

§ 2 
Žadatel o cukerní platbu 

 
(1) O cukerní platbu pro příslušný kalendářní rok podle tohoto nařízení může požádat 

fyzická nebo právnická osoba, která 
a) obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na žadatele v evidenci využití zemědělské 

půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona), 
b) uzavřela pro hospodářský rok 2005/2006 smlouvu na dodávku cukrové řepy A a cukrové 

řepy B4) s výrobcem cukru, který má sídlo v České republice a který byl v hospodářském 
roce 2005/2006 držitelem individuální produkční kvóty cukru A a individuální produkční 
kvóty cukru B (dále jen "výrobce cukru"), 

c) doručí Fondu žádost o poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy5) pro 
kalendářní rok, na který žádá o cukerní platbu, a 

d) dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze 
č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády 
č. …/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, (dále jen 

"žadatel"). 
  

(2) Žádost o cukerní platbu může podat též osoba, která je právním nástupcem žadatele, 
který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení, nebo na niž přešla práva a 
povinnosti v důsledku převodu podniku, nebo nájmu podniku5b). 

  
(3) Žádost o cukerní platbu může podat rovněž osoba, která převzala zemědělskou půdu 

žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování 
dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti 
zemědělského podnikatele5c), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova5d), který by splnil podmínky poskytnutí cukerní 
platby podle tohoto nařízení. 

  
(4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 doloží žadatel Fondu současně s žádostí o 

poskytnutí cukerní platby, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a 
povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí cukerní platby. V uvedených případech 
však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle 
tohoto nařízení. 

 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek 
poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy 
uvedené do klidu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

* * * * *  

 
§ 3 

Žádost o platbu 
 

(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských 
společenství4) obsahuje 
a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě dílů půdních 

bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v evidenci na žadatele4), 
  
b) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle 

písmene a), jichž se podaná žádost týká, 
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků 

evidovaných v evidenci na žadatele. 
  

(2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků 
podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 
1:10 000 nebo podrobnějším. 

  
(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě na některém 

z dílů půdních bloků uvedených v žádosti6), připojí k žádosti uznávací list7) o uznání osiva 
konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně 
oznámí začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, 
uvedeného v žádosti. 

  
(4) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku. 
  
(5) Žádost podle odstavce 4 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015. 

  
 

* * * * *  

 
§ 4 

Podmínky poskytnutí platby 
 
(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je 
  
a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství8), 
  
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, 
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c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, 
po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a), 
  
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v 
příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 
Sb. po celý příslušný kalendářní rok. 

  
(2) Minimální výměra9), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy; 
rozhodující jsou údaje evidované v evidenci. 
  
(3) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě 
neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), nebo 
podle § 6, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 a dodržuje 
podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb. po celý 

příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků 
evidovaných v evidenci na žadatele10). 
 
 

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

 
* * * * *  

 
§ 4 

Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření 
 

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření 
(dále jen "žádost o poskytnutí dotace") doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři 
pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6) každoročně, a to do 15. května 
kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta. 

  
(2) Dotace se poskytne v plné výši (§ 13), jestliže 

a) žadatel je zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření, 
b) žádost o poskytnutí dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené 

v § 3 odst. 2 zákona, 
c) žadatel se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s 

1. požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 1 a se 
standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
a standardů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedených v přílohách č. 1 až 4 
k nařízení vlády č. …/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, 
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2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálních 
opatřeních uvedenými v části A, oddílu I. bodu 1 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení na 
půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele, a 

3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin6a) v 
agroenvironmentálních opatřeních uvedenými v části A, oddílu II. bodu 1 až 3 přílohy č. 
3 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci 
půdy na žadatele, 

a dále plnit další podmínky stanovené tímto nařízením. 
d) v případě použití hnojiv7) a statkových hnojiv8) žadatel vede evidenci hnojení v souladu se 

zvláštním právním předpisem9), 
e) v případě použití přípravků na ochranu rostlin žadatel vede záznamy (evidenci) o 

používání těchto přípravků v souladu s příslušným předpisem Evropské unie10), 
f) žadatel zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně 

jedenkrát ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny, a to za následujících 
podmínek: 
1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července 

kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného 
agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 
242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních 
funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 18 nebo 
19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření, nestanoví jinak, 

2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října 
kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného 
agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 
242/2004 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nestanoví jinak, 

3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu 
zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; 
souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody5) k důvodům odložení nebo 
vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč 
podle bodu 1 nebo 2 provedena, 

g) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálního opatření vedoucí ke 
snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném roce; při posuzování užívané 
výměry a kultury zemědělské půdy podle evidence půdy je rozhodné období ode dne 
podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, a jde-li 
o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3, období ode dne podání 
žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku, 

h) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky 
zemědělského obhospodařování travních porostů stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 
odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

  
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se 

za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství11) sníží, popřípadě bude 
žádost o poskytnutí dotace zamítnuta. 

  
(4) Požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného agroenvironmentálního opatření, Fond 

žadatele vyřadí, případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena. 
  
(5) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3i písm. b) zákona (dále jen „obnova“) na 

půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. 
srpna kalendářního roku byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, souvislý travní 
porost a 
a) byla provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo 
b) byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta. 

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



5 
 

  
(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem 

kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s 
odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu 
do 31. srpna kalendářního roku za splnění této podmínky. 

 
(7) U ploch, které jsou v evidenci půdy označené jako nevhodné pro 

agroenvironmentální opatření, popřípadě u ploch, u kterých není vhodný žádný z titulů 
navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a 
přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením 
příslušného orgánu ochrany přírody5), se odstavec 2 písm. f) a bod 9 přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení nepoužijí. 
 
 

* * * * *  

 
Část platného znění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 

 
 

* * * * *  

 
§ 6 

Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za 
ukončení zemědělské výroby 

 
(1) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení 

zemědělské výroby lze poskytnout, jestliže pozemek žadatele byl před zalesněním evidován 
v evidenci půdy, je součástí půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, a je součástí souvisle 
zalesňované plochy o výměře alespoň 0,5 hektaru, nejde-li o plochu navazující na stávající 
pozemek určený podle lesního zákona7) k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za 
splněnou i v případě, že překážka návaznosti nebo souvislosti pozemku není širší než 4 
metry. Další podmínkou je závazek žadatele 
a) dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou Fond poskytne dotaci podle § 2 odst. 1 písm. 

a), po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, 
b) zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do 

konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k 
jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový 
růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet 
životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku 
následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % 
minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem15), 

c) zajistit, že v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/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, po dobu celého kalendářního roku na všech půdních 
blocích6), popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele. 

  
(2) Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 musí být pro poskytnutí dotace na 

zalesnění splněny tyto další podmínky: 
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a) plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na 
zalesnění jsou na pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění, 

b) žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy,  
c) počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode 

dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května kalendářního roku 
následujícího po kalendářním roce, v němž bylo provedeno zalesnění, pod 90 % 
minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 ha pozemku, jde-li o obnovu 
lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a 
sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o 
obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k 
plnění funkcí lesa15). 

 
 

* * * * *  

 
Část platného znění nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
 

* * * * *  

 
§ 2 

Žadatel o platbu za rajčata 
 

(1) O platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok může požádat fyzická nebo 
právnická osoba, která 
a) obhospodařuje zemědělskou půdu na ni evidovanou v evidenci využití zemědělské půdy 

podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona), 
b) uzavřela pro hospodářský rok 2006/2007 smlouvu na dodávku rajčat s organizací 

producentů ovoce a zeleniny3), která má sídlo v České republice, 
c) doručí Fondu žádost o poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy4) pro 

kalendářní rok, na který žádá o platbu za rajčata, a 
d) dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze 

č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády 
č. …/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, 

(dále jen „žadatel“). 
  

(2) Žádost o platbu za rajčata může podat též osoba, která je právním nástupcem 
žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby za rajčata, nebo na niž přešla práva a 
povinnosti v důsledku převodu podniku, nebo nájmu podniku6). 

  
(3) Žádost o platbu za rajčata může rovněž podat osoba, která převzala zemědělskou 

půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro 
poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti 
zemědělského podnikatele7), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným 
právním předpisem8), který by splnil podmínky poskytnutí platby za rajčata podle tohoto 
nařízení. 

  
(4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 doloží žadatel Fondu současně s žádostí o 

poskytnutí platby za rajčata, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a 
povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby za rajčata. V uvedených případech 
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však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle 
tohoto nařízení. 
 

* * * * *  

 
Část platného znění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn: 
 

 
* * * * *  

 
§ 5 

Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru 
 

Dotace na titul zachování hospodářského souboru se poskytne, jestliže 
a) je žadatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru, 
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zachování hospodářského souboru v 

příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace, 
c) ve zvolené etáži vybrané porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže 

vybrané porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ 
hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně ve smyslu § 4 
odst. 3 písm. d), 

d) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené 
etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 
50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého8), nejpozději v době zajištění následného 
porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin 
podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení, 

e) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v posledním 
roce trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin 
charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého 
6) podle přílohy k tomuto nařízení, 

f) jsou v terénu viditelně označeny hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku, 

g) žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v 
evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů11) (dále jen „evidence 
půdy“), se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s podmínkami dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 
309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci 
půdy na žadatele, 

g) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 
4 k nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, 
vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách zařazených do 
titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nebo 
zařazených do titulu zachování hospodářského souboru, a 

h) žadatel má po celou dobu závazku platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní 
skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu. 

 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

* * * * *  
 

§ 5 
Podmínky poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby 

 
Dotace na titul zlepšování druhové skladby se poskytne, jestliže 

a) je žadatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby,  
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zlepšování druhové skladby v 

příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace, 
c) v etáži, popřípadě v etážích ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené 

v § 2 odst. 3 písm. a) a b), je po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin takový, aby zvolená porostní skupina náležela 
alespoň do třídy při zařazení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, 

d) etáž, popřípadě etáže ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 
odst. 3 písm. a) a c), mají po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) 
průměrnou hodnotu zakmenění alespoň sedm v souladu s § 2 odst. 3 písm. b) na celé 
ploše zvolené porostní skupiny, 

e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a), 

f) žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v 
evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů11) (dále jen „evidence 
půdy“), se zaváže hospodařit a hospodaří na půdních blocích, popřípadě jejich dílech 
vedených na něj v evidenci půdy, v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, 

f) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 
4 k nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, 
vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách zařazených do 
titulu podle nařízení vlády č.147/2008 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nebo 
zařazených do titulu zlepšování druhové skladby, a 

g) žadatel má po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) plán nebo osnovu pro 
zvolenou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu. 

 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro 
poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 

* * * * *  
 

§ 4 
Podmínky poskytnutí platby 

 
(1) Fond platbu poskytne žadateli na celkový počet velkých dobytčích jednotek 

stanovený podle seznamu dojnic podle § 3 odst. 2 písm. b), pokud podíl příjmů nebo výnosů 
za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za 
kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 %. 
  

(2) Fond poskytne platbu 
a) v plné výši sazby, pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových 

příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu 
podání žádosti je vyšší nebo roven 30 %, žadatel splňuje podmínky stanovené tímto 
nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/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, a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby 

podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 5, nebo 
b) v poloviční výši sazby, pokud podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových 

příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu 
podání žádosti je vyšší nebo roven 15 % a nižší než 30 %, žadatel splní podmínky 
stanovené tímto nařízením a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke 

snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 5. 
  

(3) Fond poskytne platbu, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek je nejméně 2 
velké dobytčí jednotky. 

  
(4) Fond platbu poskytne, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno 

nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném 
kalendářním roce, je nejméně 100 EUR1). 

  
(5) Fond neposkytne platbu na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce 

požadována platba na chov krav bez tržní produkce mléka8). 
  
(6) Platbu podle odstavců 1 až 4 poskytne Fond pro žádosti podané v roce 2012 a v 

následujícím období podle jiného právního předpisu19). 
 
 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro 
poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 

* * * * *  

 
§ 3 

Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu 
 

(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu může 
být fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v 
evidenci jako orná půda podle § 3i písm. a) zákona o zemědělství. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu 

je 
a) smlouva o pěstování brambor pro výrobu škrobu nebo její kopie, uzavřená žadatelem o 

poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu s výrobcem škrobu pro 
příslušný hospodářský rok, 

b) potvrzení o účasti žadatele o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu 
škrobu na odborném školení v příslušném kalendářním roce konaném Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským k podmínkám pěstování brambor pro 
výrobu bramborového škrobu stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 

c) seznam a výměra půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, jichž se podaná žádost o 
poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu týká, 

d) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene c) v mapě půdních 
bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, 

e) uznávací list7) o uznání odrůdy brambor. 
  

(3) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout platbu zvláštní podpory na brambory 
pro výrobu škrobu, činí nejméně 1 ha orné půdy, na které jsou pěstovány brambory pro 
výrobu škrobu; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci. 

  
(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na 

výměru orné půdy, která je 
a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle tohoto nařízení vlády, 
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. října 

příslušného kalendářního roku, 
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, 

po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a), 
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v 

příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády 
č. …/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, po 

celý příslušný kalendářní rok, 
e) udržována podle podmínek pěstování brambor pro výrobu škrobu uvedených v příloze č. 1 

k tomuto nařízení do 31. října příslušného kalendářního roku. 
  

(5) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na 
výměru orné půdy, na které jsou pěstovány brambory pro výrobu bramborového škrobu, 
podle odstavce 4 v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na 
brambory pro výrobu škrobu splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý 
kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
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podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení 
vlády č. …/2017 Sb., nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí 

platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu podle předpisu Evropské unie1), nebo 
podle § 8. 
  

§ 4 
Zvláštní podpora na chmel 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel může být fyzická nebo 

právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na tuto osobu vedena v 
evidenci jako chmelnice podle § 3i písm. d) zákona o zemědělství a je na ní pěstována 
aromatická odrůda chmele uvedená v podmínkách pěstování chmele stanovených v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel je 

a) potvrzení o účasti žadatele o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel na odborném 
školení v příslušném kalendářním roce konaném Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavem zemědělským k podmínkám pěstování chmele stanoveným v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení, 

b) seznam a výměra půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, jichž se podaná žádost o 
poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel týká, 

c) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě půdních 
bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 

  
(3) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout platbu zvláštní podpory na chmel, činí 

nejméně 1 ha chmelnice; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci. 
  
(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na chmelnici, která je 

a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle tohoto nařízení, 
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do konce 

příslušného kalendářního roku, 
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, 

po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a), 
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v 

příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády 
č. …/2017 Sb. po celý příslušný kalendářní rok, 

e) udržována podle podmínek pěstování chmele uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení 
po celý příslušný kalendářní rok. 

  
(5) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na výměru chmelnice, na 

které je pěstován chmel, podle odstavce 4 v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí platby 
zvláštní podpory na chmel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní 
rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v 
příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 
Sb. nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní 
podpory na chmel podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8. 
  

§ 5 
Zvláštní podpora na tele masného typu 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu může být 

fyzická nebo právnická osoba, která na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci 
vedené podle plemenářského zákona10) (dále jen „ústřední evidence“) vykázala narození 
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telete masného typu v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. 
března příslušného kalendářního roku. 

  
(2) Matkou telete, na které je podávána žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na 

tele masného typu, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka podle 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v 
rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce11), a zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v 
ústředním registru plemeníků12); seznam masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 4 k 
tomuto nařízení. 

  
(3) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu je 

seznam telat podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, 
identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce 
mléka, označení otce podle ústředního registru plemeníků12) a výpočet velkých dobytčích 
jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na 
tele masného typu je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 

  
(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na tele masného typu na celkový 

počet velkých dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období 
stanoveném v odstavci 1, na základě údajů podle odstavce 3, jestliže celková částka 
přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním 
snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8). 

  
(5) Fond platbu zvláštní podpory na tele masného typu neposkytne na tele masného 

typu, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba 
zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 7. 

  
(6) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na tele masného typu v plné výši, pokud 

žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu splňuje podmínky 
stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 
309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb. a nenastane-li 

skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na tele 
masného typu podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8. 
  

§ 6 
Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené 

na travních porostech evidovaných na žadatele v evidenci může být fyzická nebo právnická 
osoba, která chová a pase bahnice, popřípadě kozy, určené předpisem Evropské unie, 
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce13), na 
travních porostech14) v období nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního 
roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci. 

  
(2) Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na 

travních porostech je povinen v období stanoveném v odstavci 1 denně vést a po dobu 5 let 
od data podání žádosti uchovávat záznam o pastvě obsahující informace, ze kterých vyplývá 
a) identifikační číslo pasené bahnice, popřípadě kozy; pokud žadatel pase veškeré bahnice, 

popřípadě kozy, ze stáje nebo hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do 
záznamu o pastvě místo identifikačních čísel bahnic, popřípadě koz, uvést číslo stáje 
nebo registrační číslo hospodářství, 
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b) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě jeho dílu, využívaného v příslušný kalendářní 
den k pastvě, přičemž je-li bahnice, popřípadě koza, pasena v jeden kalendářní den na 
více půdních blocích, uvedou se identifikační čísla všech těchto půdních bloků, 

c) datum pastvy bahnic, popřípadě koz, pasených na travních porostech. 
  

(3) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, 
pasené na travních porostech je seznam bahnic, popřípadě koz, podle odstavce 1, včetně 
jejich identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední 
evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu 
velkých dobytčích jednotek k platbě na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních 
porostech je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 

  
(4) Fond poskytne žadateli platbu na bahnice, popřípadě na kozy, pasené na travních 

porostech na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu chovaných 
a pasených bahnic, popřípadě koz, na základě údajů podle odstavce 3, přičemž podmínkou 
pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky a celková částka přímých plateb, 
o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z 
plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8). 

  
(5) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na 

travních porostech v plné výši, pokud žadatel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a 
po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení 
vlády č. …/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí 

platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech podle 
předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8. 
  

§ 7 
Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka je fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy v systému s tržní 
produkcí mléka (dále jen „dojnice“) na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci ke dni 
31. března příslušného kalendářního roku. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s 

tržní produkcí mléka je 
a) seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku, 

včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední 
evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích 
jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě 
na dojnice je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení, 

b) doklad pro stanovení podílu mléka prokazující podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko 
na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 písm. a) až 
e) zákona o zemědělství za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti; do 
celkových příjmů nebo tržeb se nezapočítávají příjmy nebo tržby z provozu zařízení na 
zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů, dotace a 
náhrady škodní události za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti, 

c) kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli za kalendářní rok předcházející datu 
podání žádosti. 

  
(3) V případě, že žadatel vyrábí a prodává mléčné výrobky z mléka vyprodukovaného 

dojnicemi žadatele, považují se tyto mléčné výrobky za prodané mléko podle odstavce 2 
písm. b) a pro výpočet příjmů nebo tržeb se vychází z údajů měsíčních hlášení o přímých 
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prodejích mléka podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro 
uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s 
mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím přepočtu 
mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka podle přílohy nařízení vlády č. 244/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vynásobeného průměrnou cenou mléka zjištěnou 
Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející roku podání žádosti; Fond tuto 
cenu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto případě je součástí žádosti 
podle odstavce 2 také kalkulace prokazující podíl přidané nemléčné složky v prodaném 
ochuceném mléčném výrobku. 

  
(4) Fond platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 

poskytne žadateli o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní 
produkcí mléka na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle seznamu 
dojnic podle odstavce 2 písm. a), pokud podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na 
celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) a 
odstavce 3 za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 %. 

  
(5) Fond určí sazbu na platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka 
a) v plné výši, pokud podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo 

tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 za kalendářní rok 
předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 30 % a nenastane-li skutečnost 
vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v 
systému s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8, nebo 

b) v poloviční výši, pokud podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech 
nebo tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 za kalendářní 
rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 % a nižší než 30 % a 
nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní 
podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské 
unie1), nebo podle § 8. 

 
(6) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí 

mléka, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek je nejméně 2 velké dobytčí jednotky 
a jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být 
poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb zvláštní podpory na krávy chované 
v systému s tržní produkcí mléka v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8). 

  
(7) Fond neposkytne platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka na krávu, 
a) na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na chov krav bez tržní 

produkce mléka15), 
b) na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na tele 

masného typu podle § 5. 
  

(8) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí 
mléka v plné výši, pokud žadatel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý 
kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 2 a 4 k nařízení 
vlády č. …/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí 
platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle předpisu 
Evropské unie1), nebo podle § 8. 
 
 

* * * * *  

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



15 
 

Část platného znění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při 
provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 
vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn: 
 

 
* * * * *  

 
§ 2 

Restrukturalizace a přeměna vinic 
 

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské 
unie1) podává pěstitel2) se sídlem na území České republiky Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři. 

  
(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření: 

a) změna odrůdové skladby vinice, 
b) přesun vinice do svahu, nebo 
c) technika zlepšující obhospodařování vinice. 
  

(3) Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, 
dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v 
souladu s předpisem Evropské unie4). 

  
(4) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku. 
  
(5) Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, 
oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti. Ke 
každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení opatření. 

  
(6) V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem5) v období do 31. prosince 

2015 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce 
třetího roku po vysazení nové vinice, na níž bylo právo na opětovnou výsadbu předem 
uděleno. V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem18) v období od 1. ledna 
2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce 
čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo 
povolení pro opětovnou výsadbu uděleno. 

  
(7) Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že díl 

půdního bloku, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem 
vinic6), a to nejpozději 30. dubna kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o 
provedení opatření podle odstavce 5. 

  
(8) Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení 

povinných požadavků na hospodaření7) a požadavků na dobrý zemědělský a 
environmentální stav uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 
1 až 4 k nařízení vlády č. …/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. 
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(9) Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu k danému 
opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivý díl půdního bloku, který 
odpovídá jedné vinici. 

  
(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic v období do 31. prosince 2015 

použít pouze platná práva na opětovnou výsadbu8) evidovaná v registru vinic a udělená na 
základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená po tomto datu na základě 
vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem4). Žadatel může k restrukturalizaci a 
přeměně vinic podle § 3 a 4 v období od 1. ledna 2016 použít pouze platná povolení pro 
opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice 
provedeném po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 
4a vzniklých z klučené vinice po 1. lednu 201639) použít pouze platná povolení pro opětovnou 
výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po 
kontrole Fondem. 

  
(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinice podle odstavce 2 písm. 

a) a b) v období do 31. prosince 2015 platná práva na opětovnou výsadbu evidovaná v 
registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo práva na 
opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití 
postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle 
odstavce 210). Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 
písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v 
registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo povolení pro 
opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití 
postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle 
odstavce 210). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání 
žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude 
vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle 
odstavce 5. 

  
(12) Oznámení o provedení opatření podle odstavce 5 se doručí Fondu nejpozději do 

30. dubna 2018. 
 
 

* * * * *  

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

 
 

* * * * *  

 
§ 4 

Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům 
 

(1) Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům v souladu s předpisem Evropské unie 
upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky4) obsahuje 
a) seznam a výměru všech dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství evidovaných v 

evidenci využití půdy na žadatele, 
b) druh zemědělské kultury všech dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná 

žádost týká, a 
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v 

přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých 
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souvisejících nařízení vlády přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na 

veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě. 
  

(2) Součástí žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům je zákres dílů půdních bloků 
podle odstavce 1 písm. a) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo 
podrobnějším. 
 
 

* * * * *  

 
§ 7 

Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy 
 

(1) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy na minimální 
výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout 
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy. 

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

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

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

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

d) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení 
vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

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

obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků 
v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo provedení seče a odklizení 
biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku, pokud není 
pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak 
a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o 

podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 
opatřením ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak26), nebo 

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

  
(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje, je-li na daném 

dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 
a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo pokud je na daném dílu půdního bloku prováděna 
obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství. 
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(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 
2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování 
plodin. 

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

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

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

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

§ 8 
Zamítnutí žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, snížení jednotné 

platby nebo její neposkytnutí 
 

(1) Pokud výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí 
jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 7, je nižší než výměra zemědělské 
půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy pro příslušný kalendářní rok, Fond jednotnou platbu na plochu zemědělské 
půdy sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie9). 

  
(2) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy v žádosti o 

poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy neuvedl veškerou jím 
obhospodařovanou plochu podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky4), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti 
o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy a souhrnem celkové plochy 
uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy a plochy v 
žádosti neuvedené je 
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí 

jednotné platby na plochu zemědělské půdy, Fond sníží platbu o 1 %, 
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí 

jednotné platby na plochu zemědělské půdy, Fond sníží platbu o 2 %, nebo 
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu 

zemědělské půdy, Fond sníží platbu o 3 %10). 
  

(3) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy nedodržel 
pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o 
změně některých souvisejících nařízení vlády přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády 
č. …/2017 Sb., Fond jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží nebo neposkytne 

podle předpisu Evropské unie11). 
  
(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské 

půdy po lhůtě stanovené v § 2 odst. 3, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí jednotné platby 
na plochu zemědělské půdy po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie12), Fond podle 
předpisu Evropské unie jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží, popřípadě 
žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy zamítne. 
 

 
* * * * *  
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§ 20 
Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu je 

žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci 
využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu 

škrobu kromě náležitostí stanovených v § 4 je 
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a 
b) smlouva o pěstování brambor určených pro výrobu škrobu nebo její kopie, uzavřená 

žadatelem o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu s 
výrobcem bramborového škrobu pro příslušný hospodářský rok nejméně na výměru podle 
odstavce 6 písm. a). 

  
(3) Minimální výměra pro podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu činí 

nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci brambor 
určených pro výrobu škrobu. 

  
(4) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, který 

pěstuje na dílu půdního bloku brambory určené pro výrobu škrobu a zároveň konzumní 
brambory, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k 
pěstování konzumních brambor a k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu. 

  
(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu 

nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu 
a) účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku 

podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list6) prokazující 
použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha; v případě použití dodané sadby z 
členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací list úřední návěskou, a 

b) potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu ze 
sklizně pro příslušný hospodářský rok, které prokazuje dodávku brambor pro výrobu 
škrobu výrobci bramborového škrobu v množství odpovídajícím celkově v průměru 
nejméně 6 t škrobu/ha. 

  
(6) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro 

výrobu škrobu platbu této podpory na výměru standardní orné půdy, 
a) na které jsou pěstovány brambory určené pro výrobu škrobu, 
b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 

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

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a 
d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

  
(7) Pokud žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu 

škrobu nedoložil účetní doklad nebo potvrzení podle odstavce 5, Fond žádost zamítne. 
  
(8) Pokud žadatel, na kterého se vztahuje odstavec 4, neprovedl na příslušném dílu 

půdního bloku označení ploch v souladu s tímto ustanovením, ve vztahu k příslušnému dílu 
půdního bloku Fond platbu neposkytne. 
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(9) Poskytnutí platby na produkci brambor určených pro výrobu škrobu je podmíněno 
tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci 
konzumních brambor podle § 24. 
  

§ 21 
Podpora na produkci chmele 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci chmele je žadatel podle § 2, který 

obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh 
zemědělské kultury chmelnice a současně evidovanou v evidenci chmelnic podle § 4 odst. 1 
zákona o ochraně chmele. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci chmele kromě náležitostí 

stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, 
kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 

  
(3) Minimální výměra pro podporu na produkci chmele činí nejméně 1 hektar plochy, na 

kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci chmele. 
  
(4) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci chmele platbu této podpory 

na výměru chmelnice 
a) na které je pěstován chmel, 
b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele a současně v evidenci chmelnic nejméně 

ode dne doručení žádosti Fondu do 20. srpna příslušného kalendářního roku, 
c) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v 

evidenci využití půdy na žadatele a v evidenci chmelnic podle písmene b), a 
d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

  
§ 22 

Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností 
 

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v 
evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v 
evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském. 

  
(2) Ovocným druhem s velmi vysokou pracností je 

a) jabloň, 
b) meruňka, 
c) hrušeň, nebo 
d) třešeň. 
  

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností je 
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a 
b) uvedení ovocného druhu podle odstavce 2. 
  

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci 
ovocných druhů s velmi vysokou pracností. 
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(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností 

prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty 
uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři objem vlastní 
produkce v členění na jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s 
a) účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a 
  
b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti 

prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních 
kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2. 

  
(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na který žádá o poskytnutí podpory na produkci 

ovocných druhů s velmi vysokou pracností, označí v jednotné žádosti způsobilé dílčí plochy 
sadu evidované v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o 
způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu 
intenzivního ovocnářství, s uvedením plodiny a výměry (dále jen „pěstební plocha“). 

  
(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi 

vysokou pracností platbu této podpory na výměru ovocného sadu odpovídající součtu dílčích 
pěstebních ploch příslušného ovocného druhu, evidovaných v evidenci ovocných sadů 
nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, 
jestliže 
a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s 

výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele v období od podání žádosti nejméně do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku, 

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kterou žadatel žádá o platbu této podpory, byl 
vysázen v kalendářním roce 1995 nebo později, 

c) minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar součtu způsobilých 
dílčích pěstebních ploch daného ovocného druhu, na které žadatel žádá o platbu této 
podpory, činí 
1. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) nebo c), alespoň 500 ks/ha, 

nebo 
2. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. b) nebo d), alespoň 200 ks/ha, 

d) je celý díl půdního bloku udržován v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v 
přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý 

kalendářní rok a  
e) jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeny v 

terénu způsobilé od nezpůsobilých. 
  

§ 23 
Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností je 

žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci 
využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském. V případě ovocného druhu podle odstavce 2 písm. g) je požadovaným 
evidovaným druhem zemědělské kultury standardní orná půda. 
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(2) Ovocným druhem s vysokou pracností je 
a) slivoň švestka (kromě myrobalánu), 
b) broskvoň, 
c) višeň, 
d) rybíz černý, 
e) rybíz červený, 
f) maliník, nebo 
g) jahodník. 
  

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou 
pracností kromě náležitostí v § 4 je 
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, a 
b) uvedení ovocného druhu podle odstavce 2. 
  

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností činí 
nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci ovocných 
druhů s vysokou pracností. 

  
(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností 

prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty 
uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři objem vlastní 
produkce v členění na jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s 
a) účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 

podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a 
b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti 

prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních 
kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2. 

  
(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na který žádá o poskytnutí podpory na produkci 

ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), 
označí v jednotné žádosti způsobilé pěstební plochy s uvedením plodiny a výměry. 

  
(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory ovocných druhů s vysokou pracností, 

nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), platbu této podpory na výměru ovocného 
sadu, odpovídající součtu dílčích pěstebních ploch příslušného ovocného druhu, 
evidovaných v evidenci ovocných sadů nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku, jestliže 
a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s 

výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele v období od podání žádosti nejméně do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku, 

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kterou žadatel žádá o platbu této podpory, byl 
vysázen v kalendářním roce 1995 nebo později, 

c) minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar součtu způsobilých 
dílčích pěstebních ploch daného ovocného druhu, na které žadatel žádá o platbu této 
podpory, činí 
1. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) až c), alespoň 200 ks/ha, 
nebo 
2. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. d) až f), alespoň 2 000 ks/ha, 

d) je celý díl půdního bloku udržován v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v 
přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých 
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souvisejících nařízení vlády přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý 

kalendářní rok a 
e) jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeny v 

terénu způsobilé od nezpůsobilých. 
  

(8) Jde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), Fond poskytne žadateli o podporu na 
produkci ovocných druhů s vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní 
orné půdy, která je 
a) osázená jahodníkem, 
b) vyhovující kritériu minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar příslušného dílu 

půdního bloku 20 000 ks/ha, 
c) evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 

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

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a 
e) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení 

vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

  
§ 24 

Podpora na produkci konzumních brambor 
 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor je žadatel podle § 

2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako 
druh zemědělské kultury standardní orná půda. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor kromě 

náležitostí stanovených v § 4 je 
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a 
b) účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku 

podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list6) prokazující 
použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha; v případě použití dodané sadby z 
členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací list úřední návěskou. 

  
(3) Minimální výměra pro podporu na produkci konzumních brambor činí nejméně 1 

hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci konzumních brambor. 
  
(4) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor, který pěstuje na dílu 

půdního bloku konzumní brambory a zároveň brambory určené pro výrobu škrobu, označí 
viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování konzumních 
brambor a k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu. 

  
(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor 

platbu této podpory na výměru standardní orné půdy 
a) na které jsou pěstovány konzumní brambory, 
b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 

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

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a 
d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 
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(6) Pokud žadatel, na kterého se vztahuje odstavec 4, neprovedl na příslušném dílu 

půdního bloku označení ploch v souladu s tímto ustanovením, ve vztahu k příslušnému dílu 
půdního bloku Fond platbu neposkytne. 

  
(7) Poskytnutí platby na produkci konzumních brambor je podmíněno tím, že na stejnou 

plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci brambor určených pro 
výrobu škrobu podle § 20, podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou 
pracností podle § 25 nebo podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností 
podle § 26. 
  

§ 25 
Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou 

pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v 
evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda. V případě 
zeleninového druhu podle odstavce 2 písm. aa) je požadovaným evidovaným druhem 
zemědělské kultury jiná trvalá kultura. 

  
(2) Zeleninovým druhem s velmi vysokou pracností je 

a) zelí hlávkové, 
b) kapusta hlávková, 
c) kapusta růžičková, 
d) květák, 
e) brokolice, 
f) kedluben, 
g) mrkev, 
h) petržel kořenová, 
i) pastinák, 
j) celer bulvový, 
k) ředkev, 
l) ředkvička, 
m) řepa salátová, 
n) rajče, 
o) paprika, 
p) okurky nakládačky, 
q) okurky salátové, 
r) cibule, 
s) šalotka, 
t) česnek, 
u) pór, 
v) saláty, 
w) čekanka salátová, 
x) pekingské zelí, 
y) celer řapíkatý, 
z) pažitka, 
aa) chřest, nebo  
bb) reveň. 
  

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi 
vysokou pracností je 
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, 
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b) uvedení zeleninového druhu podle odstavce 2, pěstovaného v době podání žádosti nebo 
následně na díle půdního bloku nebo jeho části, a uvedení termínu výsevu nebo výsadby 
a 

c) účetní nebo daňový doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství odpovídajícím 
požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar 
dílu půdního bloku, které jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto nařízení. 

  
(4) Minimální výměra pro podporu na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou 

pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci 
zeleninových druhů s velmi vysokou pracností. 

  
(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi 

vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní orné půdy nebo na výměru jiné 
trvalé kultury 
a) na které se pěstuje zeleninový druh podle odstavce 2, jehož část pěstování probíhá v 

období po 1. červnu příslušného kalendářního roku, přičemž minimální doba pěstování 
nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období je 10 kalendářních dní, 

b) vyhovující požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 
1 hektar dílu půdního bloku a minimální délce vegetační doby od výsadby nebo výsevu 
podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení, přičemž pokud je osivo prodáváno na kg, bude 
přepočet na ks proveden podle uvedené minimální hmotnosti tisíce semen, 

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

d) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v 
evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a 

e) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

  
(6) Na plochu uvedenou v žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů 

s velmi vysokou pracností lze poskytnout pouze jednu platbu této podpory. Poskytnutí platby 
je podmíněno tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na 
produkci zeleninových druhů s vysokou pracností podle § 26 nebo podpora na produkci 
konzumních brambor podle § 24. 
  

§ 26 
Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností 

je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci 
využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda. 
  

(2) Zeleninovým druhem s vysokou pracností je 
a) kukuřice cukrová, 
b) tykev, s výjimkou tykve fíkolisté, olejné a pomíchané, 
c) hrách zahradní, 
d) fazol zahradní, 
e) celer naťový, 
f) špenát, nebo 
g) petržel naťová. 
  

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou 
pracností je 
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a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 
týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, 

b) uvedení zeleninového druhu podle odstavce 2 pěstovaného v době podání žádosti nebo 
následně na díle půdního bloku nebo jeho části a uvedení termínu výsevu nebo výsadby a 

c) účetní nebo daňový doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství odpovídajícím 
požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar 
dílu půdního bloku, které jsou stanoveny v příloze č. 8 k tomuto nařízení. 

  
(4) Minimální výměra pro podporu na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností 

činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci 
zeleninových druhů s vysokou pracností. 

  
(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s 

vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní orné půdy 
a) na které se pěstuje zeleninový druh podle odstavce 2, jehož část pěstování probíhá v 

období po 1. červnu příslušného kalendářního roku, přičemž minimální doba pěstování 
nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období je 10 kalendářních dní, 

b) vyhovující požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 
1 hektar dílu půdního bloku a minimální délce vegetační doby od výsadby nebo výsevu 
podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, přičemž pokud je osivo prodáváno na kg, bude 
přepočet na ks proveden podle uvedené minimální hmotnosti tisíce semen, 

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

d) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v 
evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a 

e) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

  
(6) Na plochu uvedenou v žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů 

s vysokou pracností lze poskytnout pouze jednu platbu této podpory. Poskytnutí platby je 
podmíněno tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na 
produkci konzumních brambor podle § 24 nebo podpora na produkci zeleninových druhů s 
velmi vysokou pracností podle § 25. Pokud byla požadována podpora na plodinu hrách 
zahradní podle § 28 odst. 3 písm. a), nelze poskytnout podporu na plodinu uvedenou v 
odstavci 2 písm. c). 
  

§ 27 
Podpora na produkci cukrové řepy 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci cukrové řepy je žadatel podle § 2, který 

obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh 
zemědělské kultury standardní orná půda. 

  
(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci cukrové řepy kromě náležitostí 

stanovených v § 4 je 
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, 
b) účetní doklad vystavený v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání 

žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti prokazující nabytí osiva odpovídajícího 
minimálnímu výsevu 0,8 výsevní jednotky na hektar dílu půdního bloku a 

c) smlouva pro příslušný hospodářský rok na dodávku cukrové řepy ke zpracování na cukr 
nebo kvasný líh nebo její kopie. 
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(3) Minimální výměra pro podporu na produkci cukrové řepy činí nejméně 1 hektar 
plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci cukrové řepy. 

  
(4) Fond poskytne žadateli o podporu na produkci cukrové řepy platbu této podpory na 

výměru standardní orné půdy 
a) na které je pěstována cukrová řepa, 
b) vyhovující kritériu minimálního výsevu 0,8 výsevní jednotky na hektar dílu půdního bloku, 
c) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 

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

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a 
e) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

  
§ 28 

Podpora na produkci bílkovinných plodin 
 

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

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

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

  
(3) Bílkovinnou plodinou je 

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

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

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

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

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

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

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a 
d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
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některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., po celý kalendářní rok. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

* * * * *  
 

§ 32 
Snížení platby dobrovolné podpory vázané na produkci 

 
(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro 

poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci, je nižší než výměra zemědělské půdy, 
kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci pro 
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příslušný kalendářní rok, sníží nebo neposkytne dobrovolnou podporu vázanou na produkci 
podle předpisu Evropské unie9). 

  
(2) Pokud žadatel v žádostech o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci 

podle § 20 až 31 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie19) a rozdíl 
mezi celkovou plochou uvedenou v žádostech a souhrnem celkové plochy uvedené v 
žádostech podle § 20 až 31 a plochy v žádostech neuvedené je 
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 

1 %, 
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 

2 %, nebo 
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 3 %. 
  
(3) Pokud žadatel o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 
nedodržel pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských 
podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády přílohách č. 1 až 4 k nařízení 
vlády č. …/2017 Sb., Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 

sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie11). 
  

(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci 
podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené v § 2 odst. 3, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí 
dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené předpisem 
Evropské unie12), Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 
sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 
31 zamítne, podle předpisu Evropské unie. 

  
(5) Fond poskytne žadateli platbu dobrovolné podpory vázané na produkci v plné výši, 

pokud žadatel o poskytnutí této podpory splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, 
nenastane-li některá skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí této platby 
podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie8). 

  
(6) Za nesplnění podmínek pro poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci se 

považuje rovněž nepředložení dokladů podle § 22 odst. 5 písm. a) a b) nebo § 23 odst. 5 
písm. a) a b). 

  
(7) Zjistí-li Fond nesrovnalosti, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, 

bahnic nebo koz, platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 
31 zamítne20). 
 

 
* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 

 
* * * * *  

 
§ 5 

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. výměry dílu půdního bloku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází 

na území jednoho typu méně příznivých oblastí podle § 2, uvedou se v žádosti 
jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušných typech méně 
příznivých oblastí podle § 2 a 

2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu méně příznivých oblastí podle § 2, 
  
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v 

přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 1 až 4 
k nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a 

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

  
(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků 

uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaje o 
a) druzích rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních bloků a 
b) kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce 

posledního obmýtí, pokud již proběhlo. 
  

(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 6 
odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než 
jednom typu méně příznivých oblastí podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k 
součtu jednotlivých typů méně příznivých oblastí. 

  
(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za podmínek 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo se žádost zamítne. 
 

 
* * * * *  

 
§ 7 

Podmínky poskytnutí platby 
 

(1) Platba se poskytne, jestliže 
a) žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivých oblastech nejméně na 1 ha zemědělské 

půdy, na kterou lze poskytnout platbu podle § 6 odst. 3, 
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b) žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla 
podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb. přílohách 1 
až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., 

c) díly půdních bloků, na které je požadováno poskytnutí platby, jsou v evidenci využití půdy 
vedeny na žadatele po dobu 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, na kterou lze poskytnout platbu podle § 6 
odst. 3, 

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 odst. 2 písm. c) a v § 7 
odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a 

e) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, 
na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, plní podmínku 
zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

  
(2) Jde-li o zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost, která byla v 

evidenci využití půdy ke dni 30. září 2014 vedena jako druh zemědělské kultury travní porost, 
nebo o zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, platba se 
poskytne, jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje 
intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 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 uvedené zemědělské 
půdy. 

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

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

evidence5) a 
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v 

hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence5) a obsahuje údaje o 
počtu chovaných koní, přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto 
nařízení, a kategorii chovaných koní. 

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

podle odstavce 3, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, 
pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění. 

  
(5) 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. 4 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního 
období zjištěného z informačního systému ústřední evidence6) nebo při kontrole na místě, 
popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití 
půdy s druhy zemědělské kultury uvedenými v odstavci 2 obhospodařované tímto žadatelem 
k příslušnému dni kontrolního období. 

 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v 
oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 

 
* * * * *  

 
§ 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, na které žadatel požaduje platbu, vedených v evidenci využití 

půdy, a to včetně výměry těchto dílů půdních bloků; jde-li o díl půdního bloku, který se 
celou svojí výměrou nenachází na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou se v 
žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v oblasti Natura 2000 
podle § 2, 

c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v 
přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 1 až 4 k 
nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a 

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

  
(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem 

zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2. 
  
(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za podmínek 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) sníží nebo se žádost zamítne. 
 

 
* * * * *  

 
§ 6 

Podmínky poskytnutí platby 
 

Platba se poskytne, jestliže žadatel 
a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně na 1 ha zemědělské půdy 

s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na kterou lze podat žádost podle § 4 
odst. 2, 

b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, 
1. dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 

309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., a 

2. dodržuje úplný zákaz používání hnojiv9), s výjimkou pastvy hospodářských zvířat, 
  
c) má vedeny díly půdních bloků, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci využití půdy 

na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného 
kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 2 a zároveň se na těchto dílech půdních 
bloků nachází druh zemědělské kultury trvalý travní porost po celé uvedené období, 

d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na 
kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, plní podmínku 
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zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

 
 

* * * * *  
 
Část platného znění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací 
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 

 
* * * * *  

 
§ 5 

Žádost o poskytnutí dotace 
 

(1) Žádost o poskytnutí dotace žadatel doručí Fondu do 15. května příslušného 
kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem 
pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti4). 

  
(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje 

a) náležitosti stanovené zákonem o zemědělství, 
b) náležitosti podle § 9 až 13 vztahující se k jednotlivým podopatřením, na které žadatel o 

poskytnutí dotace žádá, 
c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v 

přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 1 až 4 k 
nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a 

d) požadavek na zajištění osvědčení u vybraných parametrů podle § 7. 
  

(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se 
za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie5) sníží, popřípadě 
Fond žádost o poskytnutí dotace zamítne. 
  

§ 6 
Podmínky poskytnutí dotace 

 
(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže 

žadatel po celou dobu závazku, pokud není v nařízení uvedeno jinak, 
a) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 

Sb. přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., 

b) na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené 
hospodářství“) chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo 
usmrcování nepovoleným způsobem6), a dodržuje požadavky pro chov hospodářských 
zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, 

c) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením pro jednotlivá podopatření, 
d) vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, evidence podle § 10 

odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) nebo § 
13 odst. 2 písm. d) a uchovává tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a 
užití dotace minimálně po dobu 10 let7). 
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(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých pro 
poskytnutí dotace (dále jen „retenční období“) je v případě podopatření 
a) podle § 2 písm. a) a b), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od 1. června do 31. 

prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 
b) podle § 2 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za 

který má být dotace poskytnuta, 
c) podle § 2 písm. d) bodu 1 doba závazku. 
  

(3) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li zjištěno u žadatele nedodržení podmínek 
opatření dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto nařízení vedoucí ke snížení, 
neposkytnutí nebo vrácení dotace. 

 
 

* * * * *  
 

§ 17  
Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a snížení nebo neposkytnutí dotace  

 

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené hospodářství 
neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v  
a) § 3 odst. 1 písm. c) nebo d),  
b) § 3 odst. 3 nebo 4,  
c) § 6 odst. 1 písm. d),  
d) § 8 odst. 1,  
e) § 9 odst. 2 písm. a) nebo b),  
f) § 10 odst. 2 písm. a) nebo d),  
g) § 11 odst. 2,  
h) § 11 odst. 3 písm. a), b) nebo d),   
i) § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),   
j) § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo  
k) § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).  
  

(2) Dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se 
neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) 
nebo b), v § 6 odst. 1 písm. b) anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zákona na 
ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle 
přílohy č. 8 k tomuto nařízení.  
  

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných 
žadatelem na uvedeném hospodářství v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace 
počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo   

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, dotaci 
v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, popřípadě žádost o 
poskytnutí dotace zamítne 13).  

  
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí dotace v rámci opatření dobré životní podmínky 

zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 
309/2014 Sb. přílohách 1 až 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., dotaci v rámci opatření 
dobré životní podmínky zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14) 
neposkytne nebo sníží.  

  
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v rámci 

daného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 10 %.  
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(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 9 odst. 1 
písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 
1 písm. b), dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 3 %.  

  
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 10 odst. 2 

písm. b) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. b) bodě 2, a to tak, že neprovedl jednu ze 
stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené 
hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného 
počtu aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) bodu 1 
nebo 2, Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.  

  
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c) a 

zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. d), sníží dotaci v rámci daného 
podopatření pro uvedené hospodářství o 30 %.  

  
(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. f), Fond rozhodne u 

daného podopatření o  
a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,  
b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, 

nebo  
c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.  

  
(10) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) 

maximálně u tří prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci v rámci daného 
titulu pro uvedené hospodářství o 20 %. Pokud bude počet prasniček, u kterých žadatel 
porušil tuto podmínku, větší než 3 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond dotaci na daný 
titul pro uvedené hospodářství neposkytne.  

  
(11) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), 

sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 10 %.  
  
(12) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci 

skotu13), dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.  

  
(13) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti4) neuvedl veškerou plochu v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie15) 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 dotaci o 1 

%16),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 

%16), nebo  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 3 %16).  
  

(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal 
hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3, rozhodne Fond v rámci daného podopatření 
nebo titulu pro uvedené hospodářství o  
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,  
b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,  
c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu, nebo  
d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a více hlášení v daném termínu. 

 
 

* * * * *  
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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 pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
 

* * * * *  

 
§ 9 

Poskytnutí dotace na podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření 
 

(1) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 (dále jen „žádost o poskytnutí 
dotace“) doručí každoročně žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný 
kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, 
na který má být dotace poskytnuta. 

  
(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 23, jestliže 

a) je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 odst. 5, a do tohoto podopatření 
je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, 

b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu 
1. s kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v 

příloze č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 1 a 3 k 
nařízení vlády č. …/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, a s kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb. přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., 

2. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálně-
klimatických opatření uvedenými v části A oddílu I bodech 1 až 5 přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele, 

3. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v 
agroenvironmentálně-klimatických opatření uvedenými v části A oddílu II bodech 1 až 3 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy 
na žadatele a 4. s dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením, 

  
c) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se 

zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí 
a užití dotace minimálně po dobu 10 let, 

d) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto 
přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7) a uchovává tuto 
evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 
let, 

e) Fond nezjistil u žadatele nesplnění podmínek agroenvironmentálně-klimatických opatření 
vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce a 

f) Fond nezjistil u žadatele na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní 
orná půda zařazeného do podopatření podle § 2 písm. c), § 2 písm. f) nebo § 2 písm. g) v 
příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování 
standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 
50/2015 Sb. 

  
(3) Při posuzování užívané výměry a kultury zemědělské půdy podle evidence využití 

půdy je rozhodným obdobím 
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a) v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e), g) nebo h) období ode dne doručení 
žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo 

b) v případě podopatření podle § 2 písm. f) období ode dne doručení žádosti o poskytnutí 
dotace do 31. března následujícího kalendářního roku. 

  
(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci 

za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží, popřípadě 
žádost o poskytnutí dotace zamítne. 

  
(5) Rozhodne-li se žadatel obnovit trvalý travní porost v souladu se zákonem o 

zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý 
travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na 
příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla 
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo 
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta. 
  

(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem 
příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení 
první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího 
travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky. 

 
 

* * * * *  
 

Část platného znění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn: 
 
 

* * * * *  
 

§ 9 
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace 

 
(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže 

a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství, 
b) je zařazen do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je 

zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, 
c) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky9) a splňuje podmínky uvedené v § 10, 

d) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na 
zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 6 
odst. 3, 

e) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s 
1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v 

příloze č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor přílohách č. 1 a 3 k 
nařízení vlády č. …/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, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb. přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb., 
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2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v opatření ekologické 
zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků 
vedených v evidenci využití půdy na žadatele, 

3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v 
opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech 
půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele, 

4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a 

5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením, 
  
f) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se 

zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí 
a užití dotace minimálně po dobu 10 let, 

g) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto 
přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly 
prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let, 

h) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření 
ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a 

i) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky 
zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a 
v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

  
(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. 
a) pro něj neplatí. 

  
(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle 

evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, 
pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního 
porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a). 

  
(4) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) 

na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby 
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku 
souvislý travní porost a byla 
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo 
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta. 
  

(5) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem 
příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 4 provedení 
první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího 
travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky. 

 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v 
rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
* * * * *  

§ 8 
Podmínky poskytnutí dotace 

 
(1) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne, jestliže 

a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je 
součástí dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a 

b) zalesněna je souvislá plocha dílu půdního bloku o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o 
plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; 
tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající 
pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo souvislosti plochy zalesněného dílu půdního 
bloku není širší než 4 metry. 

  
(2) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne pod podmínkou, 

že žadatel 
a) dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního 

porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení 
lesního porostu, 

b) zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení 
lesního porostu do konce pátého roku po roce založení lesního porostu vykazoval porost 
znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy 
stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně 
rozmístěny po zalesněné ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů 
lesních dřevin na 1 ha zalesněného pozemku neklesne v tomto období pod 80 % 
minimálního počtu stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a 

c) bude dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 
309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb. přílohách č. 1 až 4 k 
nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě. 

  
(3) Dotace na založení lesního porostu se poskytne, jestliže 

a) plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu 
jsou na pozemku osázeny v souladu s předloženým projektem založení lesního porostu 
podle § 5 odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž musí být dodrženy minimální počty 
jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se 
započte i neosázená plocha podle § 7 odst. 3, 

b) žadatel po založení lesního porostu ohlásil změnu druhu zemědělské kultury v evidenci 
využití půdy a 

c) počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin rovnoměrně 
rozmístěných na zalesněném pozemku neklesne v období ode dne doručení žádosti o 
poskytnutí dotace na založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního 
roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu těchto jedinců na 1 ha 
pozemku stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

  
(4) Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce 

nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do ohlášení podle § 4. 
 

* * * * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v 
rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 
* * * * *  

 
§ 8 

Podmínky poskytnutí dotace 
 

(1) Dotace na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se 
poskytne, jestliže 
a) je žadatel zařazen do podopatření podle § 2 a do tohoto podopatření je zařazena také 

porostní skupina uvedená v žádosti o zařazení, 
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření podle § 2 v příslušném 

kalendářním roce, jehož následkem by bylo snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace, 
c) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou 

jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 1, 
d) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb. přílohách č. 1 
až 4 k nařízení vlády č. …/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, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, na 

porostních skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení 
vlády č. 147/2008 Sb. nebo zařazených do podopatření podle § 2, a 

e) žadatel má po celou dobu trvání závazku plán nebo osnovu pro zařazenou porostní 
skupinu uloženou v digitální formě v datovém skladu. 

  
(2) Dotace na podopatření podle § 2 písm. a) se poskytne, jestliže 

a) ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní 
skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského 
souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně podle § 7 odst. 4 písm. b) a 
d), 

  
b) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži 

dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, 
nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5), nejpozději v době zajištění následného 
porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin 
podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení, 

c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání 
závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro 
porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5) podle přílohy k tomuto 
nařízení, a 

d) v případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené 
etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na celé 
ploše porostní skupiny; tato podmínka se nepoužije, pokud je ve zvolené etáži prováděna 
obnova. 

  
(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů jsou 

stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
  
(4) Dotace na podopatření podle § 2 písm. b) se poskytne, jestliže žadatel 
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a) na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání závazku 
sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr 
reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný 
materiál; tento sběr se provede nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí 
dotace v průběhu trvání závazku, 

b) podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu11) provedeného podle písmene a) na 
formuláři vydaném Fondem pověřené osobě12), a to alespoň 15 dní před sběrem 
reprodukčního materiálu, 

c) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním 
programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její 
zařazení, a 

d) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední 
evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7). 

 
 

* * * * *  
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