
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1155 

ze dne 15. února 2017, 

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření 
týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé 
zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci 
dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na 
oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na 

produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na 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 zrušují nařízení 
Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 35 odst. 2 a 3, čl. 44 odst. 5 písm. b) 
a čl. 46 odst. 9 písm. a) a c), čl. 50 odst. 11, čl. 52 odst. 9 písm. a) a čl. 67 odst. 1 a odst. 2 písm. a) uvedeného 
nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podmiňující poskytnutí plateb používáním certifikovaných osiv některých odrůd konopí a stanovící 
postup pro určování odrůd konopí a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu (obsahu THC) v těchto odrůdách 
podle čl. 32 odst. 6 uvedeného nařízení. V současné době článek 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 639/2014 (2) stanoví pouze povinnost používat osiva odrůd uvedených ve „Společném katalogu odrůd druhů 
zemědělských rostlin“ a používat osiva certifikovaná v souladu se směrnicí Rady 2002/57/ES (3). Pravidla pro 
určování odrůd konopí a ověřování obsahu THC v těchto odrůdách, která jsou v současné době uvedena 
v článku 45 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4) a v příloze tohoto nařízení, by měla být zahrnuta 
do článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. 

(2)  Pravidla pro určování odrůd konopí a ověřování obsahu THC v těchto odrůdách jsou založena na předpokladu, 
že se konopí pěstuje jako hlavní plodina, nejsou však zcela vhodná pro konopí pěstované jako meziplodina. 
Vzhledem k tomu, že se tato pěstitelská technika ukázala pro průmyslové konopí jako vhodná a v souladu 
s požadavky na ochranu životního prostředí, je opodstatněná potřeba přizpůsobit obě ustanovení a zohlednit 
vlastnosti konopí pěstovaného jako meziplodina. V souvislosti s tím je rovněž vhodné poskytnout definici konopí 
pěstovaného jako meziplodina. 
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(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608. 
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1). 

(3) Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74). 
(4) 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 (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69). 



(3)  Článek 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví požadavky na aktivaci platebních nároků. 
Aby se zamezilo rozdílnému výkladu, je vhodné upřesnit, že pro účely čl. 31 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 
č. 1307/2013 se část platebního nároku rovněž považuje za plně aktivovanou. Mělo by však být výslovně 
uvedeno, že platba se vypočítává na základě odpovídající části způsobilého hektaru. 

(4)  Články 38–48 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví pravidla doplňující ustanovení 
o obvyklých ekologických postupech zavedených nařízením (EU) č. 1307/2013. Na základě zkušeností získaných 
během prvního roku, kdy byly tyto postupy používány, je třeba změnit některé prvky těchto pravidel s cílem 
zjednodušit provádění ekologických postupů pro zemědělce a vnitrostátní správní orgány a při tom zachovat 
nebo zlepšit vliv na životní prostředí a klima. Změny by měly přispět zejména k řešení opatření stanovených 
v závěrech přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 v polovině období a umožnit 
pokrok v rozsahu zemědělských ploch, na něž se vztahují opatření spojená s biologickou rozmanitostí v rámci 
společné zemědělské politiky (1). 

(5)  V pravidlech pro výpočet podílů různých plodin pro diverzifikaci plodin stanovených v článku 40 nařízení 
v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 jsou období diverzifikace plodin založena na tradičních pěstitelských 
postupech členských států. Je vhodné umožnit členským státům stanovit odlišná období na regionální nebo 
subregionální úrovni, aby se zohlednily možné různé klimatické podmínky v rámci území členského státu. 
V některých specifických případech, kdy existuje značná různorodost plodin na malé ploše, by mělo být možné je 
ohlásit jako jednu smíšenou plodinu, aby se tak zjednodušilo prohlášení o pěstovaných plodinách. 

(6)  Pokud jde o půdu ponechanou ladem, je stanovení období v čl. 45 odst. 2 nařízení v přenesení pravomoci (EU) 
č. 639/2014, kdy na půdě nedochází k zemědělské produkci, zásadní pro zajištění ekologické účinnosti této půdy 
a k tomu, aby se zabránilo záměně s jinými plochami, jako jsou například travní porosty. Pro zohlednění 
rozdílných zemědělsko-klimatických podmínek v rámci Unie by měly mít členské státy možnost stanovit toto 
období tak, aby zemědělcům umožnily pokračovat v pěstování hlavních plodin před koncem roku. Toto období 
by nicméně nemělo být kratší než šest měsíců za účelem naplnění cílů ekologické účinnosti, a aby se zabránilo 
záměně s jinými plochami. 

(7)  Rozdíly mezi jednotlivými krajinnými prvky uvedenými v čl. 45 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 639/2014 jsou pro zemědělce zdrojem nejistoty při ohlašování ploch využívaných v ekologickém zájmu. Za 
účelem snížení této nejistoty, zjednodušení vedení tohoto režimu pro orgány členských států a řešení složitostí, se 
kterou se zemědělci při ohlašování ploch využívaných v ekologickém zájmu setkávají, by měly být živé ploty 
a zalesněné pásy uvedené v písmeni a) daného ustanovení a stromy ve stromořadí uvedené v písmeni c) daného 
ustanovení sdruženy jako jeden druh krajinného prvku tak, aby se na ně vztahovalo jediné omezení ohledně 
rozměru. Dále by ze stejných důvodů měly být plochy uvedené v čl. 45 odst. 4 písm. d) nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) č. 639/2014 seskupeny pod plochy porostlé houštím. 

(8)  Dále i v případě, pokud by bylo třeba stanovit maximální rozměry krajinných prvků s cílem zajistit, aby daná 
plocha byla převážně zemědělská, jak je uvedeno v 51. bodě odůvodnění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 639/2014, takovéto omezení rozměrů by nemělo vést k vyloučení prvků, které tyto rozměry sice přesahují, ale 
které jsou cenné pro biologickou rozmanitost. Proto by se plocha, kterou lze uznat jako krajinný prvek podle 
čl. 45 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, měla počítat až do maximálních rozměrů 
daného prvku. 

(9)  S ohledem na významný environmentální přínos pobřežní vegetace uvedené v čl. 45 odst. 4 pátém pododstavci 
a v čl. 45 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 je vhodné stanovit, že by veškerá pobřežní 
vegetace měla být zohledněna pro účely výpočtu ploch využívaných v ekologickém zájmu. 

(10)  Ze stejných důvodů, jako jsou ty uvedené v 7. a 8. bodě odůvodnění ve vztahu k čl. 45 odst. 4 nařízení 
v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, by měly být souvratě, v současné době uvedené v písmeni e) daného 
ustanovení, sloučeny s ochrannými pásy uvedenými v čl. 45 odst. 5 uvedeného nařízení, a mělo by být stanoveno 
jednotné omezení rozměru pro ochranné pásy a souvratě. Takové maximální rozměry ve vztahu k ochranným 
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(1) COM(2015) 478 final, zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 v polovině období. 



pásům a souvratím by měly odkazovat na plochy, které lze uznat jako ochranné pásy a souvratě podle čl. 45 
odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. S cílem zajistit maximální flexibilitu pro zemědělce by 
měla být definice ochranných pásů v rámci DZES 1, SMR 1 nebo SMR 10 podle přílohy II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (1) a souvratí chráněných v rámci DZES 7, SMR 2 nebo SMR 3 podle 
uvedené přílohy doplněna o další ochranné pásy a souvratě, tedy o jakýkoliv druh pásů, na které se nevztahují 
tyto dvě kategorie v rámci pravidel podmíněnosti. 

(11)  Ustanovení čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1307/2013 umožňuje uznat krajinné prvky 
a ochranné pásy přilehlé k orné půdě jako plochy využívané v ekologickém zájmu. S cílem maximalizovat 
environmentální přínos krajinných prvků a ochranných pásů uvedených v čl. 45 odst. 4 a 5 nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) č. 639/2014 a podpořit ochranu a údržbu dalších prvků, mělo by toto ustanovení být doplněno 
o pravidla umožňující flexibilitu tím, že zohlední jiné environmentálně cenné prvky, které naplňují definici těchto 
druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu, které nejsou přilehlé k orné půdě zemědělského podniku. Z toho 
důvodu, pokud je takový ochranný pás a souvrať nebo krajinný prvek přilehlý k ploše využívané v ekologickém 
zájmu, která přiléhá přímo k orné půdě zemědělského podniku, by měly být rovněž uznány jako plocha 
využívaná v ekologickém zájmu. 

(12)  Ze stejných důvodů, jako jsou ty uvedené v 7. a 8. bodě odůvodnění ve vztahu k čl. 45 odst. 4 nařízení 
v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, by měly maximální rozměry stanovené s ohledem na pásy způsobilých 
hektarů podél okrajů lesa uvedené v čl. 45 odst. 7 daného nařízení odkazovat na plochu, kterou lze uznat jako 
pásy v souladu s uvedeným ustanovením. 

(13)  S ohledem na ustanovení čl. 46 odst. 2 prvního pododstavce písm. g) nařízení (EU) č. 1307/2013 je vhodné 
upřesnit, že stanovení požadavků týkajících se použití minerálních hnojiv a/nebo přípravků na ochranu rostlin je 
relevantní pouze v případě, že jsou takové vstupní produkty povoleny. 

(14)  Stávající lhůta pro osévání meziplodinami a zeleným porostem stanovená čl. 45 odst. 9 nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) č. 639/2014 nemusí vždy odpovídat agronomickým a klimatickým podmínkám. Za účelem 
lepšího dosažení environmentálních cílů těchto ploch využívaných v ekologickém zájmu je vhodné nahradit lhůtu 
pro osévání meziplodinami a zeleným porostem minimální délkou období, během kterého musí být plochy, na 
kterých rostou meziplodiny a zelený porost, udržovány. S cílem poskytnout potřebnou flexibilitu, aby členské 
státy mohly zohlednit sezónní klimatické podmínky, měly by mít možnost stanovit toto období na nejvhodnější 
zeměpisné úrovni. Vzhledem k tomu, že trvalost meziplodin a zeleného porostu na půdě je klíčovým faktorem 
pro zajištění účinného využití zbytkového dusíku a pokrytí půdy v době, kdy daná plocha není pokryta hlavní 
plodinou, měla by být minimální délka tohoto období stanovena na úrovni Unie. Pro zajištění souladu 
s výkladem poskytnutým v definici trav nebo jiných bylinných pícnin, uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. i) nařízení  
(EU) č. 1307/2013, by rovněž mělo být umožněno podsévání luskovin do hlavní plodiny. Dále, aby se zajistila 
soudržnost mezi rovnocennými postupy, na které se vztahují závazky a systémy certifikace uvedené v čl. 43 
odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1307/2013, by se měla sladit pravidla pro uznávání meziplodin nebo 
zelených porostů jako ploch využívaných v ekologickém zájmu. 

(15)  Přestože zpravidla by měly být jako plochy využívané v ekologickém zájmu uznávány pouze plochy s plodinami, 
které vážou dusík a jsou pěstovány jako jediný druh, s ohledem na to, že v tradičních pěstitelských postupech se 
takové plodiny často mísí s jinými plodinami, je vhodné v rámci čl. 45 odst. 10 nařízení v přenesené pravomoci  
(EU) č. 639/2014 umožnit uznání ploch osetých směsí jako ploch využívaných v ekologickém zájmu za 
předpokladu, že je ve směsích zaručena převaha plodin, které vážou dusík. Kromě toho je na základě zkušeností 
s použitím čl. 45 odst. 10 prvního pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a s ohledem 
na provádění směrnice Rady (EU) č. 91/676/EHS (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (3) 
zbytečné stanovovat zvláštní pravidla pro umístění plodin, které vážou dusík. Místo toho, a zároveň s cílem 
posílit úsilí členských států o omezení rizika vyplavování dusíku na podzim, by členské státy měly mít možnost 

30.6.2017 L 167/3 Úřední věstník Evropské unie CS     

(1) 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 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549). 

(2) Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů  
(Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1). 

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). 



v případě potřeby stanovit další podmínky vztahující se na plodiny, které vážou dusík. Dále, aby se zajistila 
soudržnost mezi rovnocennými postupy, na které se vztahují závazky a systémy certifikace uvedené v čl. 43 
odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1307/2013, měla by se sladit pravidla pro uznávání plodin, které vážou 
dusík, jako plochy využívané v ekologickém zájmu. 

(16)  Zkušenosti s uplatňováním nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 prokázaly, že některá ustanovení 
týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu je třeba upřesnit, pokud jde o „zákaz produkce“, včetně 
pravidel pro sekání nebo spásání, s ohledem na naplnění cíle biologické rozmanitosti a zajištění souladu 
s ostatními nástroji společné zemědělské politiky. Zejména pokud jde o „zákaz zemědělské produkce“ vztahující 
se na druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu uvedených v čl. 45 odst. 2, čl. 45 odst. 4 písm. e) a čl. 45 
odst. 5 a 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by mělo být upřesněno, že produkcí se rozumí 
zemědělská činnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení (EU) č. 1307/2013, a nikoli v širším smyslu 
čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) uvedeného nařízení, a že by neměla být dotčena pravidla pro minimální 
pokryv půdy v rámci DZES 4 podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013. Kromě toho by měla být podporována 
opatření, zejména jako je usnadnění opylování, prováděná zemědělci za účelem zajišťování a zvyšování biologické 
rozmanitosti, zaměřená na vytvoření půdního pokryvu, na která se vztahují například zemědělsko-environ
mentálně-klimatické závazky, s cílem maximalizovat environmentální přínosy. 

(17)  Vzhledem k tomu, že tři druhy ploch nejčastěji ohlašovaných zemědělci jako plochy využívané v ekologickém 
zájmu během prvního roku provádění článku 46 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou plochy, které jsou nebo 
mohou být produktivní, totiž půdy ponechané ladem, meziplodiny nebo zelený porost a plodiny, které vážou 
dusík, je pravděpodobné, že na plochách využívaných v ekologickém zájmu budou používány přípravky na 
ochranu rostlin. V zájmu ochrany a rozvoje biologické rozmanitosti v souladu s cíli „ekologizace“ je tedy vhodné 
zakázat používání přípravků na ochranu rostlin na těchto plochách využívaných v ekologickém zájmu, které jsou 
nebo mohou být produktivní: půda ponechaná ladem, pásy způsobilých hektarů ležící na okraji lesa s produkcí, 
meziplodiny nebo zelený porost a plodiny, které vážou dusík. Pokud vzniknou meziplodiny nebo zelené porosty 
podsetím trávy nebo luskovin do hlavní plodiny, měl by tento zákaz platit od okamžiku sklizně hlavní plodiny do 
vysetí další hlavní plodiny, a to z důvodů přiměřenosti, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na pěstování 
hlavní plodiny. Za účelem zajištění soudržnosti zákazu s běžnými agronomickými postupy, zajištění právní jistoty 
a předejití administrativním obtížím pro zemědělce a vnitrostátní správy by mělo být stanoveno, že zákaz 
podsevu by měl platit alespoň po minimální období, jež je rovno minimálnímu období, během něhož musí být 
plochy, na kterých rostou meziplodiny nebo zelený porost, udržovány, pokud byly založeny vysetím směsi druhů 
plodin nebo do vysetí další hlavní plodiny. 

(18)  Článek 49 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví pravidla, na jejichž základě mají právnické 
osoby přístup k platbě pro mladé zemědělce uvedené v čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013. Na základě 
zkušeností získaných při uplatňování čl. 49 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by měl být 
blíže upřesněn výklad požadavku stanoveného v čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde 
o dobu, kdy musí mladý zemědělec vykonávající účinnou a dlouhodobou kontrolu nad právnickou osobou, 
splňovat věkovou hranici. Zejména je vhodné upřesnit, že mladý zemědělec musí splňovat věkovou hranici 40 let 
v roce prvního podání žádosti v rámci režimu základní platby nebo režimu jednotné platby na plochu 
právnickou osobou pod kontrolou tohoto mladého zemědělce. 

(19)  V souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 vychází 
částka podpory na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci z poměru mezi částkou 
stanovenou pro financování daného opatření a buď kvantitativním omezením stanoveným podle čl. 53 odst. 2 
prvního pododstavce, nebo počtem hektarů či zvířat, na které může být poskytnuta podpora v daném roce. Je 
vhodné toto ustanovení změnit takovým způsobem, aby členské státy mohly stanovit částku na jednotku jako 
hodnotu v rozmezí mezi těmito dvěma hodnotami, pokud je počet způsobilých jednotek nižší než kvantitativní 
omezení. 

(20)  V souladu s čl. 64 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 oznámí členské státy používající 
režim jednotné platby na plochu podle článku 36 nařízení (EU) č. 1307/2013 Komisi do 1. září každého roku 
celkový počet hektarů ohlášených zemědělci v rámci tohoto režimu. Tyto informace jsou Komisi každoročně 
oznámeny podrobněji v souladu s čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014. Ustanovení čl. 64 odst. 5 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 tedy může být zrušeno. 
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(21)  Na základě zkušeností Komise se správou oznámení týkajících se ekologických postupů podle článku 65 nařízení 
v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by měly být provedeny určité úpravy, pokud jde o jejich obsah, a to 
i s ohledem na ustanovení týkající se ekologických postupů nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ve 
znění tohoto nařízení. 

(22)  V souladu s čl. 67 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 oznámí členské státy Komisi celkový 
počet příjemců, částku plateb, které byly poskytnuty, jakož i celkovou plochu a celkový počet zvířat, pro které 
byla skutečně vyplacena podpora, a to pro každé opatření podpory vázané na produkci a pro každý dotčený 
zvláštní druh zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělské odvětví. 

(23)  Od roku podání žádosti 2015 členský stát ohlásí celkový počet příjemců a celkovou plochu nebo celkový počet 
zvířat, které byly uvedeny a určeny pro každé opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v souladu s čl. 9 
odst. 1 a 3 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014. Dále bude od roku podání žádosti 2016 do předávání 
informací členskými státy v souladu s článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (1) zahrnuta 
částka plateb, které byly poskytnuty pro každé opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Ustanovení 
čl. 67 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by proto mělo být zrušeno. 

(24)  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(25)  V důsledku změn některých ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 týkajících se druhů 
ploch využívaných v ekologickém zájmu je třeba provést změny v příloze X nařízení (EU) č. 1307/2013, a to 
zejména přizpůsobit seznam druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu, a kde je to třeba, odpovídajících 
koeficientů. 45. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1307/2013 zdůrazňuje význam toho, že jsou plochy využívané 
v ekologickém zájmu stanoveny soudržným způsobem. Z toho důvodu musí být přepočítací a váhové koeficienty 
vztahující se na rovnocenné postupy v souladu s koeficienty, které se vztahují na podobné nebo shodné obvyklé 
postupy. V zájmu právní jistoty a rovného zacházení se zemědělci by měla být příloha X nařízení (EU) 
č. 1307/2013 odpovídajícím způsobem změněna. 

(26)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení. Nicméně jelikož vyjasnění čl. 49 
odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a přepracování čl. 53 odst. 2 druhého pododstavce 
uvedeného nařízení odrážejí výklad těchto ustanovení od okamžiku použitelnosti uvedeného nařízení, je vhodné, 
aby tyto změny měly zpětnou působnost. S ohledem na dobu potřebnou pro to, aby vnitrostátní orgány aktuali
zovaly své stávající administrativní nástroje a v dostatečném předstihu informovaly zemědělce o změnách 
ustanovení týkajících se ekologických postupů provedených tímto nařízením, měly by se tyto změny použít 
pouze s ohledem na žádosti o podporu vztahující se na kalendářní roky počínaje od 1. ledna 2018. Členské státy 
by však měly mít možnost je uplatnit s ohledem na žádosti o podporu vztahující se na kalendářní rok 2017, 
přičemž by měly brát v úvahu, že veškeré volby v tomto ohledu by měly být z pohledu zemědělců srozumitelné. 
Měla by být stanovena oznamovací povinnost týkající se následných změn předchozích oznámení vztahujících se 
k danému kalendářnímu roku, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 se mění takto:  

1) Článek 9 se nahrazuje tímto: 

„Článek 9 

Konopí 

1. Pro účely čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 je způsobilost plochy využívané pro produkci konopí 
vázána na použití osiva odrůd uvedených ve „Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin“ dne 
15. března roku, pro který je podpora poskytnuta, a zveřejněných v souladu s článkem 17 směrnice Rady 
2002/53/ES (*). Osivo se certifikuje v souladu se směrnicí Rady 2002/57/ES (**). 
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(1) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, 
pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59). 



2. Členské státy zavedou systém pro určování obsahu delta-9-tetrahydrokanabinolu (dále jen „obsah THC“) 
v odrůdách konopí, což umožní použití metody stanovené v příloze III. 

3. Příslušný orgán členského státu vede záznamy týkající se zjištěného obsahu THC. Tyto záznamy obsahují 
u každé odrůdy alespoň výsledný obsah THC v každém vzorku vyjádřený procentním podílem na dvě desetinná 
místa, použitý postup, počet provedených zkoušek, časový okamžik, kdy byl vzorek odebrán, a opatření přijatá na 
vnitrostátní úrovni. 

4. Pokud průměr všech vzorků dané odrůdy překročí obsah THC stanovený v čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) 
č. 1307/2013, použijí členské státy pro dotyčnou odrůdu v průběhu následujícího roku podání žádosti postup B 
uvedený v příloze III tohoto nařízení. Tento postup se použije v průběhu dalších roků podání žádosti, ledaže jsou 
všechny analytické výsledky dané odrůdy nižší než obsah THC stanovený v čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) 
č. 1307/2013. 

5. Pokud v druhém roce průměr všech vzorků dané odrůdy překročí obsah THC stanovený v čl. 32 odst. 6 
nařízení (EU) č. 1307/2013, členský stát informuje Komisi o žádosti o povolení zakázat uvádění této odrůdy na trh 
v souladu s článkem 18 směrnice 2002/53/ES. Toto oznámení je zasláno v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 792/2009 (***) nejpozději do 15. ledna následujícího roku podání žádosti. Od toho roku podání žádosti není 
odrůda, která je předmětem žádosti, způsobilá pro přímé platby v dotčeném členském státě. 

6. Pro účely tohoto nařízení se „konopím pěstovaným jako meziplodina“ rozumí konopí vyseté po 30. červnu 
daného roku. 

7. Konopí se nadále pěstuje za běžných vegetačních podmínek v souladu s místní praxí nejméně po dobu deseti 
dnů ode dne skončení květu, aby bylo možné provést kontroly nezbytné pro uplatnění tohoto článku. Konopí 
pěstované jako meziplodina se nadále pěstuje za běžných vegetačních podmínek v souladu s místní praxí nejméně 
do konce vegetačního období. 

Členské státy ovšem mohou povolit sklizeň konopí po začátku květu, avšak před uplynutím desetidenního období 
po skončení květu, jestliže inspektoři určí reprezentativní části každého dotčeného pozemku, které musí být 
zachovány deset dní po odkvětu pro účely kontrol v souladu s metodou stanovenou v příloze III.  

(*) Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin  
(Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1). 

(**) Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh  
(Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74). 

(***) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání 
informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých 
plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy 
v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).“  

2) V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Jestliže zemědělec ohlásí počet platebních nároků vyšší, než je jeho celková plocha, na kterou lze poskytnout 
podporu, ohlášená v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, platební nárok nebo část platebního 
nároku, který částečně přesahuje plochu, na kterou lze poskytnout podporu, se pro účely čl. 31 odst. 1 písm. b) 
uvedeného nařízení považuje za plně aktivovaný. Platba se však vypočítá na základě odpovídající části způsobilého 
hektaru.“  

3) Článek 40 se mění takto: 

a)  v odstavci 1 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní: 

„Toto období může být stanoveno na vnitrostátní, regionální nebo vhodné subregionální úrovni.“ 

b)  v odstavci 3 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní: 

„Plochy, na nichž se různé plodiny pěstují vedle sebe, přičemž každá jediná plodina pokrývá plochu o rozloze 
menší než minimální rozloha stanovená členskými státy v souladu s čl. 72 odst. 1 druhým pododstavcem 
nařízení (EU) č. 1306/2013, mohou členské státy považovat jako pokryté jedinou „směsí plodin“, jak je uvedeno 
ve třetím pododstavci tohoto odstavce.“ 
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4) Článek 45 se mění takto: 

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

„2. Na půdě ponechané ladem nedochází k zemědělské produkci. Členské státy stanoví období, během 
kterého musí být půda v daném kalendářním roce ponechána ladem. Uvedené období nesmí být kratší než šest 
měsíců. Odchylně od čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1307/2013 zůstává půda ponechaná ladem po dobu 
delší než pět let pro účely splnění podmínek pro plochu využívanou v ekologickém zájmu ornou půdou.“ 

b)  odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto: 

„4. Krajinné prvky jsou zemědělcům k dispozici a může se jednat o prvky chráněné v rámci DZES 7, SMR 2 
nebo SMR 3 podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013, a/nebo jeden či více z těchto prvků: 

a)  živé ploty, zalesněné pásy nebo stromy ve stromořadí; 

b)  solitérní stromy; 

c)  plochy porostlé houštím včetně stromů, keřů nebo kamenů; 

d)  rybníky. Nádrže vyrobené z betonu nebo z plastů se nepovažují za plochu využívanou v ekologickém zájmu; 

e)  příkopy včetně otevřených vodních toků pro účely zavlažování či odvodňování. Kanály, které mají stěny 
z betonu, se nepovažují za plochu využívanou v ekologickém zájmu; 

f)  tradiční kamenné zdi. 

Členské státy mohou rozhodnout, že omezí výběr krajinných prvků pouze na prvky v rámci DZES 7, SMR 2 
nebo SMR 3 podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 a/nebo na jeden či více prvků uvedených v prvním 
pododstavci písm. a) až f). 

U živých plotů, zalesněných pásů a stromů ve stromořadí, jakož i příkopů uvedených v prvním pododstavci 
písm. a) a e) se plocha, která má být uznána jako plocha využívaná v ekologickém zájmu, počítá do maximální 
šířky 10 metrů. 

U ploch porostlých houštím a rybníků uvedených v prvním pododstavci písm. c) a d) se plocha, která má být 
uznána jako plocha využívaná v ekologickém zájmu, počítá do maximální rozlohy 0,3 hektaru. 

Pro účely prvního pododstavce písm. d) mohou členské státy u rybníků stanovit minimální velikost. Pokud se 
podél vodní plochy nachází pás s pobřežní vegetací, odpovídající plocha se zahrnuje pro účely výpočtu plochy 
využívané v ekologickém zájmu. Členské státy mohou stanovit kritéria, která zajistí, že rybníky mají přírodní 
hodnotu, s ohledem na význam, který mají přírodní rybníky pro ochranu přírodních stanovišť a druhů. 

Pro účely prvního pododstavce písm. f) stanoví členské státy na základě vnitrostátních nebo regionálních 
specifických podmínek minimální kritéria, včetně omezení ohledně výšky a šířky. 

5. Ochranné pásy a souvratě mohou být jakékoliv ochranné pásy a souvratě, včetně ochranných pásů podél 
vodních toků požadovaných v rámci DZES 1, SMR 1 nebo SMR 10 podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 
nebo souvratí chráněných v rámci DZES 7, SMR 2 nebo SMR 3 podle uvedené přílohy. 

Členské státy neomezí výběr ochranných pásů a souvratí na ty, jež jsou požadovány v rámci pravidel 
podmíněnosti uvedených v prvním pododstavci. 

Členské státy určí pro účely ploch využívaných v ekologickém zájmu minimální šířku ochranných pásů 
a souvratí, která nesmí být menší než 1 metr. Pásy s pobřežní vegetací podél vodních toků se pro účely výpočtu 
plochy využívané v ekologickém zájmu zahrnují do této plochy. Na ochranných pásech a souvratích nesmí 
docházet k zemědělské produkci. 

U ochranných pásů a souvratí jiných než požadovaných nebo chráněných v rámci DZES 1, DZES 7, SMR 1, 
SMR 2, SMR 3 nebo SMR 10 podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 se plocha, která má být uznána jako 
plocha využívaná v ekologickém zájmu, počítá do maximální šířky 20 metrů.“ 
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c)  vkládá se nový odstavec 5a, který zní: 

„5a. Pro účely věty druhé druhého pododstavce čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se plochy uvedené 
v odstavcích 4 a 5 tohoto článku považují za přilehlé plochy či prvky, pokud jsou přilehlé k ploše využívané 
v ekologickém zájmu přímo přilehlé k orné půdě zemědělského podniku.“ 

d)  odstavce 7 až 10 se nahrazují tímto: 

„7. Pokud jde o pásy způsobilých hektarů podél okrajů lesa, členské státy mohou buď rozhodnout, že 
zemědělskou produkci povolí, zavést zákaz zemědělské produkce nebo poskytnout zemědělcům obě možnosti. 
Členské státy určí minimální šířku těchto pásů, která nesmí byt menší než 1 metr. 

Plocha, která má být uznána jako plocha využívaná v ekologickém zájmu, se počítá do maximální šířky 
10 metrů v případě, že se členské státy rozhodnou povolit zemědělskou produkci, a 20 metrů v případě, že 
členské státy zemědělskou produkci nepovolí. 

8. Pokud jde o plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, na kterých se 
nepoužívají minerální hnojiva a/nebo přípravky na ochranu rostlin, členské státy vypracují seznam druhů, které 
lze k tomuto účelu použít, a to tak, že ze seznamu stanoveného podle čl. 4 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 
č. 1307/2013 vyberou druhy, které jsou z ekologického hlediska nejvhodnější, čímž se vyloučí druhy, které 
zjevně nejsou původní. Členské státy také stanoví požadavky na používání minerálních hnojiv a/nebo přípravků 
na ochranu rostlin, pokud členské státy povolí jejich používání, přičemž zohlední cíl ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, konkrétně chránit a rozvíjet biologickou rozmanitost. 

9. Plochy, na kterých rostou meziplodiny nebo zelený porost, zahrnují takovéto plochy stanovené podle 
požadavků SMR 1 uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 1306/2013, jakož i ostatní plochy s meziplodinami 
nebo zeleným porostem pod podmínkou, že byly založeny vysetím směsi druhů plodin nebo podsevem trávy 
nebo luskovin do hlavní plodiny. 

Členské státy sestaví seznam směsí druhů plodin, které mají být použity, a na celostátní, regionální, subregionální 
úrovni nebo na úrovni zemědělského podniku stanoví období, během kterého musí být plochy, na kterých 
rostou meziplodiny nebo zelený porost, udržovány. Toto období nesmí být kratší než osm týdnů. Členské státy 
mohou stanovit další podmínky, zejména pokud jde o způsoby produkce. 

Plochy, na kterých rostou meziplodiny nebo zelený porost, nezahrnují plochy se zimními plodinami, které se 
běžně osévají na podzim a jsou určené pro sklizeň nebo pastvu. Nezahrnují ani plochy, na které se vztahují 
rovnocenné postupy uvedené v bodě I.3 a 4 přílohy IX nařízení (EU) č. 1307/2013. 

10. Plochy s plodinami, které vážou dusík, zemědělci osévají takovými plodinami, které vážou dusík, jež jsou 
uvedeny na seznamu sestaveném členským státem. Tento seznam obsahuje plodiny, které vážou dusík, u nichž 
má členský stát za to, že přispívají k cíli rozvoje biologické rozmanitosti, a dále může obsahovat směsi plodin, 
které vážou dusík, s jinými plodinami za předpokladu, že převládají druhy plodin, které vážou dusík. Tyto 
plodiny na ploše rostou v průběhu vegetačního období. Členské státy mohou stanovit další podmínky, zejména 
pokud jde o způsoby produkce, přičemž zohlední potřebu splnit cíle směrnic 91/676/EHS a 2000/60/ES, 
vzhledem k tomu, že plodiny, které vážou dusík, mohou na podzim zvyšovat riziko vyplavování dusíku. 

Plochy s plodinami, které vážou dusík, nezahrnují plochy, na které se vztahují rovnocenné postupy uvedené 
v bodě I.3 a 4 přílohy IX nařízení (EU) č. 1307/2013.“ 

e)  vkládají se nové odstavce 10a, 10b a 10c, které znějí: 

„10a. Pro účely odstavců 2, 5 a 7 se „zákazem zemědělské produkce“ rozumí zákaz zemědělské činnosti, jak 
je definována v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě i) nařízení (EU) č. 1307/2013, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené 
v rámci DZES 4 podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013. Činnosti zaměřené na zavedení zeleného porostu 
pro účely biologické rozmanitosti, včetně vysévání směsí osiva planě rostoucích rostlin, jsou povoleny. 
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Odchylně od zákazu produkce však členské státy mohou pro účely odstavců 5 a 7 povolit sekání nebo spásání 
na ochranných pásech a souvratích, jakož i na pásech způsobilých hektarů ležících na okraji lesa, kde nedochází 
k produkci, a to za předpokladu, že je pás rozeznatelný od přilehlé zemědělské půdy. 

10b. Používání přípravků na ochranu rostlin je zakázáno na všech plochách uvedených v odstavcích 2, 9 
a 10, jakož i na plochách, na kterých dochází k zemědělské produkci, uvedených v odstavci 7. 

10c. Na plochách uvedených v odstavci 9, které byly založeny podsevem trávy nebo luskovin do hlavní 
plodiny, tento zákaz platí od okamžiku sklizně hlavní plodiny po dobu alespoň osmi týdnů nebo do vysetí další 
hlavní plodiny.“  

5) V čl. 49 odst. 3 se doplňuje tento pododstavec: 

„Mladému zemědělci, který vykonává účinnou a dlouhodobou kontrolu nad právnickou osobou ve smyslu odst. 1 
písm. b) prvního pododstavce tohoto článku, nesmí být pro účely čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 
č. 1307/2013 v roce, kdy je touto právnickou osobou prvně předložena žádost v rámci režimu základní platby 
nebo režimu jednotné platby na plochu, více než 40 let.“  

6) V čl. 53 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Roční platba se vyjadřuje jako částka podpory na jednotku. Může se jednat buď o jednu z následujících částek, 
nebo pokud plocha či počet zvířat, na které může být poskytnuta podpora, nepřevyšuje plochu či počet zvířat 
stanovených podle prvního pododstavce tohoto odstavce, se může jednat o částku mezi nimi: 

a)  poměr mezi částkou stanovenou pro financování daného opatření, jak byla oznámena podle bodu 3 písm. i) 
přílohy I tohoto nařízení, a plochou či počtem zvířat, na které může být poskytnuta podpora v daném roce; 

b)  poměr mezi částkou stanovenou pro financování daného opatření, jak byla oznámena podle bodu 3 písm. i) 
přílohy I tohoto nařízení, a plochou či počtem zvířat stanovených podle prvního pododstavce tohoto odstavce.“  

7) V článku 64 se zrušuje odstavec 5.  

8) V článku 65 se odstavec 1 mění takto: 

a)  písmeno c) se mění takto: 

i)  bod ii) se nahrazuje tímto: 

„ii)  celkový počet zemědělců, kteří jsou osvobozeni od povinnosti používat jeden nebo více ekologických 
postupů, a počet hektarů, který tito zemědělci ohlásili; počet zemědělců, kteří jsou osvobozeni od 
povinnosti používat jakékoli postupy, neboť splňují požadavky nařízení (ES) č. 834/2007; počet 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro malé zemědělce; počet zemědělců, kteří jsou osvobozeni od 
povinnosti diverzifikace plodin; počet zemědělců, kteří jsou osvobozeni od povinnosti mít plochu 
využívanou v ekologickém zájmu; a příslušný počet hektarů, který tito zemědělci ohlásili;“ 

ii)  bod vi) se nahrazuje tímto: 

„vi)  celkový počet zemědělců, kteří ohlašují environmentálně citlivé trvalé travní porosty, celkový počet 
hektarů, na nichž rostou environmentálně citlivé trvalé travní porosty, které tito zemědělci ohlásili, 
celkový počet hektarů určených environmentálně citlivých trvalých travních porostů a celkový počet 
hektarů trvalých travních porostů v oblastech, na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS nebo 
2009/147/ES;“ 

b)  doplňuje se nové písmeno e), které zní: 

„e)  do 1. srpna každého roku období, které je třeba zohlednit při výpočtu podílu různých plodin v souladu 
s čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení, jakož i zeměpisnou úroveň, pro kterou je dané období stanoveno.“ 
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9) V článku 67 se zrušuje odstavec 2.  

10) Doplňuje se příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze I tohoto nařízení. 

Článek 2 

Změna nařízení (EU) č. 1307/2013 

Příloha X nařízení (EU) č. 1307/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení. 

Článek 3 

Přechodná opatření 

1. Odchylně od čl. 4 odst. 2 se členské státy mohou rozhodnout, že uplatní některé nebo veškeré změny provedené 
čl. 1 body 3, 4 a 8, a v důsledku toho pak i změnu provedenou článkem 2 vzhledem k obvyklým prvkům ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, ve vztahu k žádostem o podporu, které se týkají kalendářního roku 2017. 

2. Členské státy oznámí Komisi a informují zemědělce o rozhodnutí uvedeném v odstavci 1 a následných změnách 
v oznámeních podle čl. 65 odst. 1 až 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, a to nejpozději jeden měsíc 
po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Článek 4 

Vstup v platnost a použitelnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Ustanovení čl. 1 bodů 3, 4 a 8 a článku 2 se použijí ve vztahu k žádostem o podporu, které se týkají kalendářních roků 
počínaje 1. lednem 2018. 

Ustanovení čl. 1 bodů 5 a 6 se použijí ve vztahu k žádostem o podporu, které se týkají kalendářních roků následujících 
po kalendářním roce 2014. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 15. února 2017. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PŘÍLOHA I 

„PŘÍLOHA III 

Metoda Unie pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí 

1.  Oblast působnosti 

Metoda uvedená v této příloze slouží k určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu (dále jen „THC“) v odrůdách 
konopí (Cannabis sativa L.). Podle potřeby je uplatňována podle postupu A nebo B, které jsou popsány v této 
příloze. 

Metoda je založena na kvantitativním určení THC plynovou chromatografií po extrakci vhodným rozpouštědlem. 

1.1.  Postup A 

Postup A se používá pro kontroly produkce konopí podle čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 30 
písm. g) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (*). 

1.2.  Postup B 

Postup B se používá v případech, které jsou uvedeny v čl. 36 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014. 

2.  Odběr vzorků 

2.1.  Vzorky 

Vzorky se odebírají během dne a při dodržení systematického postupu, který zajišťuje reprezentativnost vzorků 
pro dané pole, avšak s výjimkou okrajů porostu. 

2.1.1.  Postup A: z porostu dané odrůdy konopí se odebere z každé vybrané rostliny část dlouhá 30 cm, která obsahuje 
nejméně jedno samičí květenství. Odběr vzorků se provádí v období, které začíná 20. den po rozkvětu a končí 
10. den po odkvětu. 

Členské státy mohou povolit odběr vzorků v období od rozkvětu do 20. dne po rozkvětu za předpokladu, že 
u každé pěstované odrůdy se odeberou další reprezentativní vzorky v souladu s prvním pododstavcem v období 
od 20. dne po rozkvětu do 10. dne po odkvětu. 

U konopí pěstovaného jako meziplodina se, nemá-li samičí květenství, odebere horních 30 cm stonku. 
V uvedeném případě se vzorky odebírají těsně před koncem vegetačního období, jakmile se na listech objeví první 
známky žloutnutí, avšak ne později, než nastanou mrazy. 

2.1.2.  Postup B: z porostu dané odrůdy konopí se odebere horní třetina každé vybrané rostliny. Odběr vzorků se 
provádí v průběhu 10 dnů po odkvětu nebo v případě konopí pěstovaného jako meziplodina, nemá-li samičí 
květenství, těsně před koncem vegetačního období, jakmile se na listech objeví první známky žloutnutí, avšak ne 
později, než nastanou mrazy. V případě dvoudomých odrůd se odebírají pouze samičí rostliny. 

2.2.  Velikost vzorku 

Postup A: vzorek je tvořen částmi 50 rostlin na jedno pole. 

Postup B: vzorek je tvořen částmi 200 rostlin na jedno pole. 

Každý vzorek se umístí do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtil, a zašle se do laboratoře 
k analýze. 

Členské státy mohou stanovit, že se odebírá druhý vzorek pro případnou kontrolní analýzu, který uschová buď 
producent, nebo subjekt odpovědný za analýzu. 
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2.3.  Sušení a skladování vzorků 

Sušení vzorků musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin a používá se jakákoli metoda s teplotou 
nižší než 70 °C. 

Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8 % a 13 %. 

Po vysušení se vzorky bez rozdrcení uskladní v temnu při teplotě do 25 °C. 

3.  Stanovení obsahu THC 

3.1.  Příprava zkušebního vzorku 

Z vysušených vzorků se odstraní stonky a semena větší než 2 mm. 

Vysušené vzorky se rozdrtí na středně jemný prášek (skrze síto s oky o velikosti 1 mm). 

Prášek lze skladovat 10 týdnů v temnu a suchu při teplotě do 25 °C. 

3.2.  Činidla a extrakční roztok 

Činidla 

—  delta-9-tetrahydrokannabinol, čistý pro chromatografické účely, 

—  skvalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek. 

Extrakční roztok 

—  35 mg skvalenu na 100 ml hexanu. 

3.3.  Extrakce THC 

Odváží se 100 mg zkušebního vzorku rozmělněného na prášek, umístí se do odstředivkové zkumavky a přidá se 
5 ml extrakčního roztoku obsahujícího vnitřní standardní vzorek. 

Vzorek se umístí do ultrazvukové lázně a ponechá se zde 20 minut. Pět minut se odstřeďuje při 3 000 otáčkách 
za minutu a pak se odebere roztok THC plovoucí na povrchu. Tento roztok se vstříkne do chromatografu 
a provede se kvantitativní analýza. 

3.4.  Plynová chromatografie 

a) Přístroje a pomůcky 

—  plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem, 

—  kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m, o průměru 
0,22 mm, potažená 5 % nepolární fenylmethylsiloxanovou fází. 

b) Rozsahy kalibrace 

Přinejmenším tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml THC 
v extrakčním roztoku. 

c) Pokusné podmínky 

Jako příklad pro kolonu uvedenou v písmenu a) se uvádějí tyto podmínky: 

—  teplota v peci 260 °C, 

—  teplota vstřikovače 300 °C, 

—  teplota detektoru 300 °C. 

d) Vstříknutý objem: 1 μl 
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4.  Výsledky 

Výsledky se vyjadřují na dvě desetinná místa v gramech THC na 100 gramů analytického vzorku vysušeného na 
stálou hmotnost. Použije se přípustná odchylka 0,03 g na 100 g. 

—  Postup A: jedno stanovení na jeden zkušební vzorek. 

Pokud je však získaný výsledek nad mezní hodnotou stanovenou v čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013, 
provede se druhé stanovení na analytický vzorek a jako výsledek se vezme střední hodnota obou měření. 

—  Postup B: výsledek odpovídá střední hodnotě ze dvou měření na zkušební vzorek.  

(*) 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 (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).“   
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PŘÍLOHA II 

„PŘÍLOHA X 

Přepočítací a váhové koeficienty podle čl. 46 odst. 3 

Znaky 
Přepočítávací  

koeficient 
(m/strom na m2) 

Váhový faktor 

Plocha využívaná 
v ekologickém  

zájmu 
(pokud se použijí 

oba faktory) 

Půda ponechaná ladem (na 1 m2) nepoužije se 1 1 m2 

Terasy (na 1 m) 2 1 2 m2 

Krajinné prvky:     

Živé ploty/zalesněné pásy/stromy ve stromořadí  
(na 1 m) 

5 2 10 m2  

Solitérní stromy (na jeden strom) 20 1,5 30 m2  

Plochy porostlé houštím (na 1 m2) nepoužije se 1,5 1,5 m2  

Rybníky (na 1 m2) nepoužije se 1,5 1,5 m2  

Příkopy (na 1 m) 5 2 10 m2  

Tradiční kamenné zdi (na 1 m) 1 1 1 m2  

Jiné prvky, které nejsou uvedeny výše, ale jsou 
chráněné v rámci GAEC 7, SMR 2 nebo SMR 3  
(na 1 m2) 

nepoužije se 1 1 m2 

Ochranné pásy a souvratě (na 1 m) 6 1,5 9 m2 

Hektary zemědělsko-lesnické plochy (na 1 m2) nepoužije se 1 1 m2 

Pásy půdy, na jejíž hektary lze poskytnout podporu, ležící 
na okraji lesa (na 1 m)     

Bez produkce 6 1,5 9 m2 

S produkcí 6 0,3 1,8 m2 

Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve vý
mladkových plantážích (na 1 m2) 

nepoužije se 0,3 0,3 m2 

Zalesněné plochy uvedené v čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii)  
(na 1 m2) 

nepoužije se 1 1 m2 

Plochy s meziplodinami nebo zeleným porostem (na 1 m2) nepoužije se 0,3 0,3 m2 

Plochy s plodinami, které vážou dusík (na 1 m2) nepoužije se 0,7 0,7 m2  
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Přepočítací a váhové koeficienty uvedené v čl. 46 odst. 3, jež se použijí u prvků zahrnutých 
v rovnocenných postupech, jak jsou uvedeny v příloze IX oddíle III 

Rovnocenná plocha využívaná  
v ekologickém zájmu 

Podobná standardní plocha využí
vaná v ekologickém zájmu 

Přepočítávací  
koeficient Váhový koeficient 

Plocha využívaná 
v ekologickém 

zájmu (pokud se 
použijí oba  
koeficienty) 

1) Vynětí půdy z produkce z ekologic
kých důvodů (na 1 m2) 

Půda ponechaná ladem nepoužije se 1 1 m2 

2)  Vytvoření „nárazníkových zón“ (na 
1 m) 

Ochranné pásy a souvratě 6 1,5 9 m2 

3)  Obhospodařování neobdělávaných 
ochranných pásů a souvratí (na 
1 m) 

Ochranné pásy a souvratě 6 1,5 9 m2 

4)  Ohraničení, meze a remízky:     

Ohraničení, meze (na 1 m) Ochranné pásy a souvratě 6 1,5 9 m2 

Remízky (na 1 m2) Plochy porostlé houštím nepoužije se 1,5 1,5 m2 

5)  Péče o krajinné prvky     

Solitérní stromy (na jeden strom) Solitérní stromy 20 1,5 30 m2 

Stromy ve stromořadí (na 1 m) Živé ploty/zalesněné pá
sy/stromy ve stromořadí 

5 2 10 m2 

Skupina stromů/plochy porostlé 
houštím (na 1 m2) 

Plochy porostlé houštím nepoužije se 1,5 1,5 m2 

Živé ploty (na 1 m) Živé ploty/zalesněné pá
sy/stromy ve stromořadí 

5 2 10 m2 

Dřevinný břehový porost (na 1 m) Živé ploty/zalesněné pá
sy/stromy ve stromořadí 

5 2 10 m2 

Terasy (na 1 m) Terasy 2 1 2 m2 

Kamenné zdi (na 1 m) Tradiční kamenné zdi 1 1 1 m2 

Příkopy (na 1 m) Příkopy 5 2 10 m2 

Rybníky (na 1 m2) Rybníky nepoužije se 1,5 1,5 m2 

6)  Ponechání travního porostu na 
orných rašelinných nebo vlhkých 
půdách (bez použití hnojiv a pří
pravků na ochranu rostlin) (na 
1 m2) 

Půda ponechaná ladem nepoužije se 1 1 m2 

7) Produkce na orné půdě bez pou
žití hnojiv nebo přípravků na 
ochranu rostlin a bez zavlažování, 
přičemž ve dvou po sobě jdoucích 
letech nebude vyseta stejná plodina  
(na 1 m2) 

Plochy s rychle rostoucími dře
vinami pěstovanými ve vý
mladkových plantážích Pásy 
podél okrajů lesa s produkcí 
Plochy s plodinami, které vá
žou dusík 

nepoužije se 0,3 

0,7 u plodin, 
které vážou dusík 

0,3 m2 

0,7 m2 

8)  Přeměna orné půdy na trvalé 
travní porosty (na 1 m2) 

Půda ponechaná ladem nepoužije se 1 1 m2“    
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