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Sb.) 

Obsah Celex č. 
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předpisu 
Obsah 

§ 3 odst. 4  § 3 
Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy 

 
(4) Úhorem se rozumí zemědělsky 
obhospodařovaná orná půda ležící ladem, 
včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s 
požadavky stanovenými v předpise Evropské 
unie8), která byla v bezprostředně 
předcházejícím období nejméně po dobu 1 roku 
vedena v evidenci půdy s kulturou standardní 
orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích, jiná trvalá kultura nebo školka. Úhor 
vznikne přírodním osemeněním, založením 
porostu plodiny nebo udržováním bez porostu. 
Úhor je nejméně jedenkrát ročně sečen, 
mulčován nebo pasen, včetně sečení 
nedopasků, a to v době od 1. června do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku. Úhor bez 
porostu je udržován mechanickou kultivací nebo 
chemickými prostředky 
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Článek 4 
odst. 1 písm. 

f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek. 46 
odst. 2 písm. 

a) 
 

Článek 4 
Definice a související ustanovení 

 
f) "ornou půdou" půda obdělávaná za účelem 

produkce plodin nebo plochy, které jsou k dispozici 
pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem, 
včetně ploch, které byly vyčleněny v souladu s 
články 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, s 
článkem 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 a článkem 
28 nařízení (EU) č. 1305/2013, bez ohledu na to, 
zda se tato půda nachází ve sklenících nebo pod 
pevným či mobilním krytem, či nikoli; 

 
 

Článek 46 
Plocha využívaná v ekologickém zájmu 

 
2. Do 1. srpna 2014 členské státy rozhodnou, že za 

plochy využívané v ekologickém zájmu se má 
považovat jedna nebo více z těchto ploch: 

a) půda ponechaná ladem; 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

 
Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
(32013R1307) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění. 
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