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

 
 

* * * * *  
 

ČÁST DRUHÁ  
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ  

 
§ 15  

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad  
 

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 2 
odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, je 
povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na  
a) intenzivní sady, nebo  
b) ostatní sady.  
  

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)  
a) vyznačí v mapě dílů půdních bloků umístění technického zařízení uvedeného v části B 

přílohy č. 10 k tomuto nařízení,  
b) podá žádost o dotaci pouze na díl na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém se 

nachází výsadba  
1. pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze 

č. 8 k tomuto nařízení a  
2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to 

u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo 

u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení 
žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; v případě pěstování 
jádrovin, peckovin nebo keřů uvedených v tomto bodu na jednom dílu půdního bloku, 
žadatel plní hustotu výsadby danou pro jádroviny, peckoviny a keře, přičemž součet 
výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou 
odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití 
půdy na žadatele,  

c) zajistí, aby na daném dílu produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně 
rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých 
pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba 
stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená 
pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto 
nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene 
u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm; výška kmene se měří od povrchu země po 
první rozvětvení v korunce,  

d) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu 
zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není 
přípustný,  

e) neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,  
f) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu 

meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku,  

g) provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 
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15. srpna příslušného kalendářního roku,  
h) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v 

souladu s pěstební technologií,  
i) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného 

dílu půdního bloku,  
j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce 

ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční 
hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem 
vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce,  

k) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného 
kalendářního roku  
1. meteorologické prvky o teplotě a vlhkosti vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení 

podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy 
č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části dílu 
půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci bylo umístěno alespoň jedno technické 
zařízení, a  

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy 
č. 11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; 
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po 
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a  

l) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene k) a zaznamenává 
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 10 a části 
B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která 
by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému 
záznamu; záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle písmene l) 
uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam 
proveden.  

  
(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)  

a) podá žádost o dotaci pouze na díl na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém se 
nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční 
plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 
životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; v případě pěstování ovocných stromů a ovocných keřů 
uvedených v tomto písmenu na jednom dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby 
ovocnými stromy a keři, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci 
ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku 
evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele,  

b) zajistí, aby na daném dílu produkční ploše dílu půdního bloku byla výsadba tvořena 
ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená 
pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba 
pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná,  

c) nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských 
plodin v meziřadí,  

d) zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými 
zvířaty,  

e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo 
pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku,  

f) ponechá u ovocných stromů každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku 
v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby nebo pastvy do následujícího 
kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAFKLMCJ6)



3 

 

spasena; příkmenný pás je upraven vždy,  
g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 

15. srpna příslušného kalendářního roku,  
h) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu 

v souladu s pěstební technologií,  
i) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného 

dílu půdního bloku a  
j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce 

ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční 
hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem 
vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) 
č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce.  

  
(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. j) neplatí v případě prvních 3 let od založení 

sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.  
  
(5) Žadatel pro prokázání splnění podmínky podle odstavce 2 písm. j) a odstavce 3 

písm. j) doloží  
1. účetní a daňové doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního 

roku za uskutečněný prodej vlastní produkce,  
2. doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující 

objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací, nebo  
3. v případě zkrmování produkce u ostatních sadů záznam o krmení hospodářských zvířat 

podle čl. 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 prokazující množství zkrmeného ovoce, do 
prokázání minimální úrovně vlastní produkce ostatních sadů lze akceptovat zkrmené 
množství maximálně do výše odpovídající 20 % z referenční hodnoty podle přílohy č. 9 
k tomuto nařízení;  

v případě stejného převládajícího ovocného druhu podle odstavce 2 písm. j) a odstavce 3 
písm. j) se minimální úroveň vlastní produkce vypočte jako součet násobku plochy sadu 
podle odstavce 1 písm. a) a jeho referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení 
a sadu podle odstavce 1 písm. b) a jeho referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto 
nařízení.  
  

(6)(5) Produkční plochou se rozumí v případě  
a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 

1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle 
vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech 
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, a to v členění na jádroviny, 
peckoviny nebo ovocné keře,  

b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 
1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle 
vyhlášky č. 88/2006 Sb., a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře.  

(5) Produkční plochou se rozumí dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných 
sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů 
o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, přičemž 
součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s 
výměrou příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele.  
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§ 16  
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice  

 
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku 

s druhem zemědělské kultury vinice,  
a) pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1 

800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti o 
dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,  

b) provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném 
kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části 
listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,  

c) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od 
výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a  

d) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu 
meziřadí a manipulačního prostoru vinice.  

  
§ 17  

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura  
 

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura,  
a) provádí každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy 

nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku,  

b) zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku,  
c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu 

zemědělské plodiny,  
d) neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí 

a příkmenného pásu,  
e) zajistí v případě pastvy stromy nebo keře proti poškození pasenými zvířaty,  
f) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí 

a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, 
ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena,  

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu 
s pěstební technologií a  

h) provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných větví do konce 
čtvrtého kalendářního roku trvání závazku a o provedení tohoto řezu vede údaj 
v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 
u daného dílu půdního bloku.  

  
 

* * * * *  
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