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V. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, s vyznačením navrhovaných změn, s přílohou č. 7: 

 
 

* * * * *  
 

Hlava II 
JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

 
§ 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, 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.  

  
(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 

2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování 
plodin.  
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(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. 
 
 

* * * * *  
 

Hlava III 
POSKYTOVÁNÍ PLATBY PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY 

PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

§ 9 
Diverzifikace plodin 

 
(1) Vegetační období pro výpočet podílů jednotlivých plodin je období od 1. června do 

31. srpna příslušného kalendářního roku13).  
  
(2) Plocha krajinného prvku, který se nachází uvnitř dílu půdního bloku evidovaného 

v evidenci využití půdy na žadatele o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí a který je zahrnut do plochy dílu půdního bloku, 
je pro účely výpočtu podílů jednotlivých plodin součástí plochy té plodiny, na které se tento 
krajinný prvek nachází13). V případech, kdy plocha krajinného prvku zasahuje do plochy dvou 
a více plodin, je plocha krajinného prvku zahrnuta do plochy jednotlivých plodin poměrově.  

  
(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede v žádosti 

o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí identifikační číslo dílu půdního bloku. Žadatel u druhu zemědělské 
kultury standardní orná půda zároveň uvede název plodiny a její výměru, ze které 
Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin. 

 
(4) Pokud žádost o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 

postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle odstavce 3 neobsahuje 
identifikační číslo dílu půdního bloku a u druhu zemědělské kultury standardní orná 
půda název plodiny nebo její výměru, Fond stanoví diverzifikaci plodin pouze pro 
jednu plodinu. 

 
§ 10 

Zachování stávajících trvalých travních porostů 
 

(1) Environmentálně citlivými plochami s trvalými travními porosty jsou ty plochy dílů 
půdních bloků nebo jejich části, které se nacházejí k 1. lednu příslušného kalendářního roku  
a) v oblasti Natura 2000,  
b) v 1. zóně chráněných krajinných oblastí a národních parků, které se nenacházejí v 

oblastech podle písmene a),  
c) v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích, přírodních 
                                                
13) Čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. 
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rezervacích a přírodních památkách, které se nenacházejí v oblastech podle písmene 
a),  

d) ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru,  
e) jako silně erozně ohrožené, 
f) jako podmáčené a rašelinné louky, nebo  
g) ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí.  
  

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

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

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

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

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

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

stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb. 
 
(6) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie25) se nejedná v případě environmentálně citlivé plochy menší než 0,01 ha. 
 
 

§ 11 
Plocha využívaná v ekologickém zájmu 

 
(1) Plochou využívanou v ekologickém zájmu16) o minimální výměře 0,01 ha je 

a) úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu uvedený v § 3 odst. 4 nařízení vlády 
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, 

b) krajinný prvek v ekologickém zájmu uvedený v § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 
Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, 

c) souvrať, 
d) plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích uvedená v § 3 

                                                
14) Čl. 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. 
15) Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění. 
25) Čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. 
16) Čl. 45 nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 639/2014.  

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění. 
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odst. 10 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, 

e) zalesněná plocha uvedená v § 3 odst. 12 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, 

f) plocha s meziplodinami, nebo 
g) plocha s plodinami, které vážou dusík. 
  

(2) Pro výpočet plochy využívané v ekologickém zájmu se použijí váhové koeficienty 
uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

  
(3) Plochy využívané v ekologickém zájmu musí být evidovány v evidenci využití půdy na 

žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům a musí splňovat stanovené podmínky ode dne 
a) 1. ledna prvního kalendářního roku do 31. října posledního kalendářního roku v případě plochy 

podle § 12, 
b) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. srpna příslušného kalendářního 

roku v případě plochy podle § 15, 
c) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. srpna příslušného kalendářního 

roku v případě plochy podle § 16, 
d) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 20. září příslušného kalendářního 

roku v případě letní varianty meziplodin podle § 17 nebo od dne podání žádosti o poskytnutí 
přímé platby zemědělcům do 31. října příslušného kalendářního roku v případě ozimé 
varianty meziplodin podle § 17, nebo 

e) podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. října příslušného kalendářního 
roku v případě plochy podle § 18. 

 
(4) Žadatel, který využívá plochu v ekologickém zájmu, uvede v žádosti o poskytnutí 

platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém 
zájmu16) podle odstavce 1 a její výměru. 

 
(5) Pokud žádost o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní prostředí podle odstavce 4 neobsahuje identifikační číslo dílu 
půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu podle odstavce 1 nebo její 
výměru, Fond to posoudí jako porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie27). 
 

§ 12 
Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu 

 
(1) Úhorem s porostem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu se rozumí 

plocha se souvislým porostem plodin uvedených v odstavci 2 ležící ladem po dobu nejvýše 3 let, 
která se nachází na dílu půdního bloku nebo jedné jeho části evidovaném od 1. ledna 
příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor.  

  
(2) Plodinou pro úhor s porostem je  

a) čičorka,  
b) hořčice,  
c) hrách,  
d) jestřabina,  
e) jetel,  
f) komonice,  
g) kozinec,  
h) pohanka,  
                                                
27) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEDJV7DG)



5 
 

i) proso,  
j) ředkev,  
k) svatojánské žito,  
l) svazenka,  
m) štírovník,  
n) tolice,  
o) úročník,  
p) vičenec,  
q) vikev,  
r) kmín,  
s) kopr,  
t) koriandr,  
u) len,  
v) mrkev,  
w) pastinák,  
x) řeřicha,  
y) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo   
z) směs výše uvedených plodin.  
  

(3) Úhor s porostem vyhrazený jako plocha využívaná v ekologickém zájmu je plocha dílu 
půdního bloku nebo jedné jeho části o výměře nejvýše 5 ha,  
a) která je zemědělsky udržována od 1. ledna prvního kalendářního roku úhoru do 15. července 

posledního kalendářního roku úhoru, a na které je do 31. října posledního kalendářního roku 
úhoru založen porost ozimé plodiny,  

b) na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2, jež se nevyužijí za účelem produkce, nejsou 
sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny,  

c) na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a  
d) která je, pokud se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně označena.  
  

(4) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 3 je založen porost kulturní plodiny 
nejpozději do 1. června v roce podání žádosti, a který zůstane ponechán na pozemku alespoň 
do 15. července posledního kalendářního roku úhoru. Do doby trvání úhoru s porostem se 
započítává i období před zasetím plodiny tohoto úhoru.  

  
(5) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení plochy v souladu s 

odstavcem 3 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku, Fond tuto plochu nezapočítá 
do plochy v ekologickém zájmu.  

  
(6) V případě úhoru s porostem vyhrazeného jako plocha využívaná v ekologickém zájmu 

žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na 

kterých je úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu udržován, a  
b) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterých je v příslušném 

kalendářním roce udržován úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu. 
 

* * * * *  
 

Hlava IV 
DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI 

 
§ 25 

Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností 
 

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

* * * * *  
 

§ 32 
Snížení nebo neposkytnutí 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 
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, 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 

                                                
9) Čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
19) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
11) Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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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). 
 

* * * * *  
 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
 

Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen 
a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou 

pracností 
Druh zeleniny Minimální 

počet 
vysázených 
ks/ha 

Minimální 
počet 
vysetých 
ks/ha 

Minimální 
hmotnost 
tisíce 
semen 
(g) 

Minimální délka vegetační doby ve 
dnech 
od 
výsadby 
(den) 

od 
výsevu 
(den) 

zelí hlávkové 25 000 35 000 2,00 57 87 
kapusta hlávková 20 000 45 000 2,20 62 92 
kapusta 
růžičková 

25 000 50 000 2,90 120 150 

květák 20 000 30 000 2,30 66 96 
brokolice 20 000 30 000 2,65 65 95 
kedluben 65 000 100 000 3,00 40 75 
mrkev x 800 000 0,65 x 83 
petržel kořenová x 800 000 0,90 x 95 
pastinák x 250 000 2,30 x 140 
celer bulvový 50 000 x x 70 x 
ředkvička x 1 000 

000 
5,60 X 26 

ředkev x 120 000 8,00 X 55 
řepa salátová 65 000 120 000 11,00 60 106 
rajče 8 000 16 000 2,20 70 100 
paprika 30 000 x x 90 x 
okurky x 25 000 16,00 X 62 

                                                
12) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
8) Čl. 77 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění. 
20) Čl. 30 a 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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nakladačky 
okurky salátové 15 000 25 000 16,00 76 100 
cibule 110 000**)/ 

500*) 
625 000 2,70 50 80 

šalotka 110 000**) 500 000 3,20 75 90 
česnek 800*) x x 70 x 
pór 120 000 150 000 2,30 75 150 
saláty 50 000 x x 30 x 
čekanka salátová 
čekanka 

50 000 50 000 1,10 75 105 

pekingské zelí 40 000 x x 50 X 
celer řapíkatý 50 000 x x 78 X 
pažitka 50 000**) 3 500 

000 
0,65 70 100 

chřest 15 000 x x celoročně x 
reveň 4 000 x x celoročně x 
Vysvětlivka: 
*) V případě cibule a česneku jde o údaj v kg na 1 hektar. 
**) V případě cibule, šalotky a pažitky se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může 

být v každém balíčku více než 1 ks rostlin. 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEDJV7DG)


	Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
	Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností




