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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 3 odst. 3 
 

(3) Žádost o zařazení doručí žadatel 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu (dále jen „Fond“) na Fondem 
vydaném formuláři, a to nejpozději do 31. 
října kalendářního roku bezprostředně 
předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku 
trvání závazku, na který se žádost o 
zařazení podává. Pokud první rok platnosti 
lesního hospodářského plánu nebo lesní 
hospodářské osnovy3) (dále jen „plán nebo 
osnova“) bezprostředně předchází prvnímu 
roku trvání závazku, pak žádost o zařazení 
doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném 
formuláři nejpozději do 15. března května 
prvního roku trvání závazku. 

32013R1305 
 
 

 

čl. 47 odst. 
1 a 4 

 
 
 
 

 

Článek 47  
Pravidla pro platby na plochu  
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 
a 34, se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a  
c) není ohroženo dosažení cíle závazku. 
 
4. Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší 
moci a za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 
1306/2013. 
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§ 10 odst. 4 
písm. a) a b)  

(4) Pokud v průběhu trvání závazku 
podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně 
plochy porostní skupiny zařazené do 
podopatření podle § 2 oproti plánu nebo 
osnově platným v době prvního zařazení 
porostní skupiny 

a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na 
základě žádosti o poskytnutí dotace, ve 
které žadatel změněnou plochu uvede, 
poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a 
v případě snížení plochy rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla 
původní plocha snížena, 

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a 
žadatel Fondu doručí potvrzení odborného 
lesního hospodáře podle odstavce 9, Fond 
žadateli na základě žádosti o poskytnutí 
dotace, ve které žadatel změněnou plochu 
uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou 
plochu a v případě snížení plochy rozhodne 
o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o 
kterou byla původní plocha snížena, nebo 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 

čl. 47 odst. 
1 a 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Článek 47  
Pravidla pro platby na plochu  
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 
a 34, se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a  
c) není ohroženo dosažení cíle závazku. 
 
4. Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší 
moci a za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 
1306/2013. 

§ 10 odst. 8 (8) Žadatel podá Fondu žádost o 
změnu zařazení, jestliže ke změně plochy 
porostní skupiny zařazené do podopatření 
podle § 2 došlo v důsledku skutečností 
uvedených v odstavci 2 nebo 3, do 
nejbližšího 15. května. Je-li žádost podána 
po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty 
uvedené v tomto odstavci se nevztahují na 
oznámení zásahu vyšší moci16). 
 

32013R1306 
 

čl. 2 odst. 2 
 

Článek 2  
Definice používané v tomto nařízení 
2. Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší mocí“ a 
„mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto případy:  
a) úmrtí příjemce;  
b) déletrvající pracovní neschopnost příjemce;  
c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne 
zemědělský podnik;  
d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k 
chovu zvířat;  
e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna 
hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;  
f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké 
části, nemohlo-li být tomuto vyvlastnění předjímáno v den podání 
žádosti. 
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§ 11 odst. 2   (2) Pokud v prvním roce platnosti plánu 
nebo osnovy žadatel nepodal žádost 
o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v 
prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy 
nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena. 

32013R1305 
 

čl. 47 odst. 
1 
 

Článek 47  
Pravidla pro platby na plochu  
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 
a 34, se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a  
c) není ohroženo dosažení cíle závazku. 

Část druhá 
§ 7 

odst. 4 a 8 

(4) Pokud v průběhu příslušného 
dvacetiletého období dojde u žadatele ke 
změně plochy vybrané porostní skupiny 
zařazené do titulu zachování 
hospodářského souboru oproti plánu nebo 
osnově platným v době prvního zařazení 
vybrané porostní skupiny  
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě 
žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci 
na tuto změněnou plochu a v případě 
snížení plochy rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena,  
b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a 
žadatel Fondu doručí potvrzení odborného 
lesního hospodáře, Fond žadateli na 
základě žádosti o poskytnutí dotace, ve 
které žadatel změněnou plochu uvede, 
poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a 
v případě snížení plochy rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla 
původní plocha snížena, nebo  
c) o více než 100 %, Fond rozhodne o 
vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu 
zachování hospodářského souboru a 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na 
plochu celé vybrané porostní skupiny, na 
které byla podmínka porušena. 
 
(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu 
zařazení, jestliže ke změně plochy vybrané 

32013R1305 
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čl. 47 odst. 
1 a 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 2 odst. 2 
 

Článek 47  
Pravidla pro platby na plochu  
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 
a 34, se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a  
c) není ohroženo dosažení cíle závazku. 
 
4. Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší 
moci a za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 
1306/2013. 
 
 
Článek 2  
Definice používané v tomto nařízení 
2. Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší mocí“ a 
„mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto případy:  
a) úmrtí příjemce;  
b) déletrvající pracovní neschopnost příjemce;  
c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne 
zemědělský podnik;  
d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k 
chovu zvířat;  
e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna 
hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;  
f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké 
části, nemohlo-li být tomuto vyvlastnění předjímáno v den podání 
žádosti. 
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porostní skupiny zařazené do titulu 
zachování hospodářského souboru došlo v 
důsledku skutečností uvedených v odstavci 
2 nebo 3 do 15. května. Je-li žádost podána 
po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty 
uvedené v tomto odstavci se nevztahují na 
oznámení zásahu vyšší moci14). 

Část druhá 
§ 7a 

odst. 2 
 

 (2) Pokud v prvním roce platnosti plánu 
nebo osnovy žadatel nepodal žádost o 
změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v 
prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy 
nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena. 

32013R1305 
 

čl. 47 odst. 
1 
 

Článek 47  
Pravidla pro platby na plochu  
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 
a 34, se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a  
c) není ohroženo dosažení cíle závazku. 

Část třetí 
§ 7 odst. 4 a 

8 

(4) Pokud v průběhu příslušného 
dvacetiletého období dojde u žadatele ke 
změně plochy zvolené porostní skupiny 
zařazené do titulu zlepšování druhové 
skladby oproti plánu nebo osnově platným v 
době prvního zařazení zvolené porostní 
skupiny  
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na 
základě žádosti o poskytnutí dotace, ve 
které žadatel změněnou plochu uvede, 
poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a 
v případě snížení plochy rozhodne o 
vrácení dotace poskytnuté na plochu, o 
kterou byla původní plocha snížena,  
b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a 
žadatel Fondu doručí potvrzení odborného 
lesního hospodáře, Fond žadateli na 
základě žádosti o poskytnutí dotace, ve 
které žadatel změněnou plochu uvede, 
poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a 
v případě snížení plochy rozhodne o 
vrácení dotace poskytnuté na plochu, o 
kterou byla původní plocha snížena, nebo  
c) o více než 100 %, Fond rozhodne o 
vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1306 

 

čl. 47 odst. 
1 a 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 2 odst. 2 
 

Článek 47  
Pravidla pro platby na plochu  
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 
a 34, se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a  
c) není ohroženo dosažení cíle závazku. 
 
4. Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší 
moci a za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 
1306/2013. 
 
 
Článek 2  
Definice používané v tomto nařízení 
2. Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší mocí“ a 
„mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto případy:  
a) úmrtí příjemce;  
b) déletrvající pracovní neschopnost příjemce;  
c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne 
zemědělský podnik;  
d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k 
chovu zvířat;  
e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna 
hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;  
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zlepšování druhové skladby a rozhodne o 
vrácení dotace poskytnuté na plochu celé 
zvolené porostní skupiny, na které byla 
podmínka porušena. 
 
(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu 
zařazení, jestliže ke změně plochy zvolené 
porostní skupiny zařazené do titulu 
zlepšování druhové skladby došlo v 
důsledku skutečností uvedených v odstavci 
2 nebo 3 do 15. května. Je-li žádost podána 
po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty 
uvedené v tomto odstavci se nevztahují na 
oznámení zásahu vyšší moci14). 

f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké 
části, nemohlo-li být tomuto vyvlastnění předjímáno v den podání 
žádosti. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 

(32013R1305)  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 

(32013R1306) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské 
politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008. 
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