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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 2 odst. 2 § 2 
Dotace poskytované v rámci 

opatření zalesňování zemědělské 
půdy  

(2) Dotace na založení lesního 
porostu se poskytne na výsadbu 
jednotlivých druhů lesních dřevin 
v příslušném cílovém hospodářském 
souboru a alespoň v minimálním počtu 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení vlády na vymezeném dílu 
půdního bloku vhodném k zalesnění 
vedeném v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů2) podle zákona 
o zemědělství (dále jen „evidence 
využití půdy“). 
  

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 22  
Zalesňování a zakládání lesů  
1. Podpora podle čl. 21 odst. 1 písm. a) se poskytuje 
veřejným a soukromým držitelům půdy a jejich sdružením 
a kryje náklady na založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na ušlé příjmy ze zemědělství a péči, 
včetně první a poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
dvanácti let. V případě půdy vlastněné státem může být 
podpora poskytnuta pouze v případě, že subjekt 
využívající tuto půdu je soukromý subjekt nebo obec.  
Podpora na zalesnění půdy, jejímž vlastníkem jsou 
veřejné orgány, nebo podpora určená na výsadbu rychle 
rostoucích dřevin kryje pouze náklady na založení.  
2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská půda. 
Vysázené druhy jsou přizpůsobené podmínkám životního 
prostředí a klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
odpovídají minimálním environmentálním požadavkům. 
Podpora se neposkytuje na výsadbu rychle rostoucích 
dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků ani rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných pro výrobu energie. V oblastech, v nichž je 
zalesňování ztíženo nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta na výsadbu 
jiných víceletých druhů dřevin, jako jsou keře nebo křoviny 
vhodné pro místní podmínky.  
3. Pro zajištění souladu zalesňování zemědělské půdy s 
cíli politiky v oblasti životního prostředí je Komisi svěřena 
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32014R0807 

 
 

 
 
 

článek 6 

pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 83, pokud jde o vymezení minimálních 
environmentálních požadavků podle odstavce 2 tohoto 
článku. 
 
Článek 6  
Zalesňování a zakládání lesů  
V souvislosti se zalesňováním a zakládáním lesů podle 
článku 22 nařízení (EU) č. 1305/2013 platí tyto minimální 
environmentální požadavky:  
a) výběr vysazovaných druhů, zalesňovaných ploch a 
metod zalesňování zabrání nežádoucímu zalesňování 
citlivých stanovišť, například rašelinišť a mokřadů, a 
negativním dopadům na oblasti s vysokou ekologickou 
hodnotou, včetně oblastí se zemědělstvím vysoké přírodní 
hodnoty. V lokalitách sítě Natura 2000 podle směrnice 
Rady 92/43/EHS (2) a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/147/ES (3) je povoleno pouze zalesňování, 
které je v souladu s cíli správy dané lokality a schválí ho 
příslušný orgán členského státu pověřený prováděním sítě 
Natura 2000;  
b) při výběru druhů, odrůd, ekotypů a původu stromů se 
přihlíží k potřebě odolnosti vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám a k biotickým, půdním a hydrologickým 
podmínkám dané oblasti a zároveň k potenciální invazní 
povaze druhů v místních podmínkách, jak jsou stanoveny 
členskými státy. Příjemce má povinnost chránit les a 
pečovat o něj přinejmenším po dobu, po niž je vyplácena 
prémie za ušlý příjem ze zemědělství a náklady na 
údržbu. Péče zahrnuje výchovu, případně probírku či 
pastvu v zájmu budoucího vývoje lesa, regulaci soutěže s 
bylinnou vegetací a prevenci nahromadění hořlavého 
podrostu. V případě rychle rostoucích druhů stanoví 
členské státy minimální a maximální dobu před 
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pokácením. Minimální doba nesmí být kratší než 8 let a 
maximální doba nesmí být delší než 20 let;  
c) v případech, kdy v důsledku obtížných 
environmentálních nebo klimatických podmínek, včetně 
degradace životního prostředí, nelze očekávat, že 
výsadba víceletých druhů dřevin povede k vytvoření 
lesního porostu podle definice uvedené v příslušných 
vnitrostátních právních předpisech, může členský stát 
příjemci povolit, aby zajistil a zachovával jiný dřevinný 
vegetační pokryv. Příjemce zajistí stejnou úroveň péče a 
ochrany jako v případě lesů;  
d) pokud zalesňování vede ke vzniku lesů, jejichž velikost 
překročí určitou prahovou hodnotu vymezenou členským 
státem, spočívá toto zalesnění:  
i) buď ve výlučné výsadbě ekologicky přizpůsobených 
druhů, nebo druhů odolných vůči změně klimatu v dané 
biogeografické oblasti, které podle posouzení dopadů 
neohrožují biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby ani nemají nepříznivý vliv na lidské zdraví; nebo  
ii) v kombinaci druhů stromů zahrnující:  
— alespoň 10 % listnatých stromů na oblast;  
— nebo alespoň tři druhy nebo odrůdy, z nichž nejméně 
zastoupený/zastoupená pokryje alespoň 10 % oblasti. 

§ 5 odst. 2 § 5 
Žádost o poskytnutí dotace na 

založení lesního porostu 
(2) Žádost o poskytnutí dotace na 

založení lesního porostu obsahuje  
a) seznam pozemků, na kterých byl 

založen lesní porost, jejich 
označení v katastru nemovitostí a 
příslušnost k dílu půdního bloku 
vedeného v evidenci využití půdy 
(dále jen „zalesněný pozemek“), 

32014R0809 
 
 
 
 
 
 
 
 

32013R1306 
 

článek 47 
odst. 1 

 
 
 
 
 
 
 

článek 72  
 

Článek 47  
Žádosti o podporu, žádosti o platbu a jiná ohlášení  
1. Členské státy stanoví vhodné postupy pro podávání 
žádostí o podporu, žádostí o platbu a jiných ohlášení 
týkajících se opatření pro rozvoj venkova nesouvisejících 
s plochou nebo opatření pro rozvoj venkova 
nesouvisejících se zvířaty. 
 
Článek 72 
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včetně druhu zemědělské kultury 
podle § 3 nařízení vlády č. 
307/2014 Sb. před založením 
lesního porostu a jeho výměry, 
zkratku druhu lesní dřeviny, cílový 
hospodářský soubor a alespoň 
minimální počet jedinců jednotlivých 
druhů lesních dřevin na 1 ha 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 
1.   Příjemce podpory uvedené v čl. 67 odst. 2 předkládá 
každý rok žádost o přímé platby pro příslušnou plochu 
nebo žádost o platbu pro příslušná opatření pro rozvoj 
venkova týkající se zvířat, ve které případně uvede: 
a) všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku 
a nezemědělské plochy, pro které je požadována 
podpora podle čl. 67 odst. 2; 

b) platební nároky ohlášené k aktivaci; 
 c) veškeré další informace stanovené v tomto nařízení 

nebo vyžadované pro účely provádění příslušných 
právních předpisů v odvětví zemědělství nebo 
vyžadované dotyčným členským státem. 
 Pokud jde o přímé platby na plochu, určí každý členský 

stát minimální rozlohu zemědělských pozemků, které 
mohou být předmětem žádosti. Minimální rozloha však 
nesmí překročit 0,3 ha. 
2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou členské státy 
rozhodnout, že zemědělské pozemky o rozloze do 0,1 ha, 
u nichž není předložena žádost o platbu, nemusejí být 
ohlášeny v případě, že celková plocha těchto pozemků 
nepřekročí 1 ha, nebo mohou rozhodnout, že zemědělec, 
který nežádá o přímou podporu na základě plochy, 
nemusí ohlašovat své zemědělské pozemky v případě, že 
celková zemědělská plocha nepřekročí 1 ha. Ve všech 
případech zemědělec ve své žádosti uvede, že disponuje 
zemědělskými pozemky, a na žádost příslušných orgánů 
uvede jejich polohu. 
3.   Členské státy poskytnou, mimo jiné elektronickou 
cestou, předtištěné tiskopisy na základě ploch určených v 
předcházejícím roce, jakož i grafické dokumenty 
znázorňující polohu těchto ploch. 
Členské státy mohou rozhodnout, že žádost o podporu a 
žádost o platbu: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGSDNV9N)



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32014R0640 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

článek 11 
 
 
 

 

a) jsou platné, pokud příjemce potvrdí, že v souvislosti s 
žádostí o podporu a žádostí o platbu předloženými v 
předcházejícím roce nenastaly změny; 
b) musejí obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o 
podporu a žádosti o platbu podané pro předcházející rok. 

4.   Členský stát může rozhodnout, že jednotná žádost o 
podporu zahrnuje několik režimů podpor nebo všechny 
režimy podpor a opatření uvedená v článku 67, nebo jiné 
režimy podpor a opatření. 
 
Článek 11 
Jednotná žádost 
Jednotná žádost se vztahuje alespoň na žádost o přímé 
platby podle čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o režim základní platby nebo režim jednotné 
platby na plochu a jiné režimy podpory na plochu. 

§ 8 odst. 1  § 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 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 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1306 
 
 
 
 
 

článek 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 68 
odst. 1 

 
 
 
 

Článek 22  
Zalesňování a zakládání lesů  
1. Podpora podle čl. 21 odst. 1 písm. a) se poskytuje 
veřejným a soukromým držitelům půdy a jejich sdružením 
a kryje náklady na založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na ušlé příjmy ze zemědělství a péči, 
včetně první a poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
dvanácti let. V případě půdy vlastněné státem může být 
podpora poskytnuta pouze v případě, že subjekt 
využívající tuto půdu je soukromý subjekt nebo obec. 
 
Článek 68  
Prvky integrovaného systému  
1. Integrovaný systém zahrnuje tyto prvky:  
a) počítačovou databázi;  
b) systém identifikace zemědělských pozemků;  
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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. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (32014R0640) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. 
března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní 
systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce 
uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 (32014R0807) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. 
března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým 
se zavádějí přechodná ustanovení. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (32014R0809) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní 
a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost. 

 

nebo souvislosti zalesněné plochy 
není širší než 4 metry.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

c) systém identifikace a evidence platebních nároků;  
d) žádosti o podporu a žádosti o platbu;  
e) integrovaný kontrolní systém;  
f) jednotný systém identifikace každého příjemce podpory 
uvedené v čl. 67 odst. 2, který předloží žádost o podporu 
nebo žádost o platbu. 
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