
1 

 

III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne………… 2017, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 

vlády, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona 
č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb. 
 
 
 

Čl. I 
 
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády 
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení 
vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a 
nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Fond žadateli platbu kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 4 
neposkytne, pokud je celková částka nižší než 500 Kč.“. 
CELEX: 32013R1306 
 

2. V § 7 odstavec 3 zní: 
 

„(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 do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku jedná-li se o díl půdního bloku, který se nachází alespoň 
z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. nebo 
provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného kalendářního roku jedná-li se o díl 
půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) 
bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., 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 nebo do 31. srpna příslušného kalendářního roku se nevztahuje na plochu 
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s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.“. 
CELEX: 32013R1307 
 

3. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí na výměru, která činí nejméně 1 hektar zemědělské 
půdy, na kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí.“. 
CELEX: 32013R1307 

 
4. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 
„(7) Plochy podle odstavce 1 písm. e) se hodnotí podle míry erozní ohroženosti 

zemědělské půdy v evidenci využití půdy k 1. lednu 2017.“. 
CELEX: 32013R1307 
 

5. V § 11 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f). 

 
6. V § 11 odst. 3 písm. d) se číslo „20.“ nahrazuje číslem „24.“. 

 
7. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 
„(5) V případě krajinného prvku uvedeného v odstavci 4 lze tento krajinný prvek využít 

jako plochu využívanou v ekologickém zájmu také v případě, že jeho plocha přiléhá svou 
delší stranou k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, který přiléhá k dílu půdního bloku 
s kulturou orná půda.“. 

      CELEX: 32017R1155 
 

8. V § 13 odst. 6 se za slovo „půda“ vkládají slova „nebo k dalšímu prvku uvedenému 
v odstavci 4“. 
 

9. § 14 se včetně nadpisu zrušuje. 
 

10. V § 17 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 
ekologickém zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení 
nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy, která je založena 
a) výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2, za předpokladu, že 

porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, na který se v době 
jeho trvání podle odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu rostlin, nebo 

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v odstavci 3 do plodiny uvnitř dílu 
půdního bloku (dále jen „hlavní plodina“), na který se v době trvání podsevu od 1. 
srpna do 25. září příslušného kalendářního roku, neaplikují přípravky na ochranu 
rostlin.“.  

CELEX: 32017R1155 
 

11. V § 17 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je  
a) bojínek luční,  
b) festulolia sp.,  
c) jetel luční, 
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d) jílek mnohokvětý,  
e) jílek vytrvalý,  
f) komonice bílá, 
g) kostřava červená,  
h) kostřava luční,  
i) kostřava rákosovitá, 
j) srha laločnatá, nebo 
k) štírovník růžkatý.“. 
CELEX: 32017R1155 

 
12. V § 17 odst. 4 písm. a) se slova „20. září“ nahrazují slovy „24. září“. 

CELEX: 32017R1155 
 

13. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova „20. září“ nahrazují slovy „6. září“. 
CELEX: 32017R1155 
 

14. V § 18 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu 
využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, 
a) které jsou vysety do 1. června a ponechány do 15. července příslušného 

kalendářního roku, přičemž se za ně považuje také prokazatelný výskyt jejich 
posklizňových zbytků, 

b) na kterou se v období podle písmene a) neaplikují přípravky na ochranu rostlin, a 
c) na které po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října posledního 

kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou dojde k zapravení porostu 
víceletých plodin, je do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé 
plodiny.“. 

CELEX: 32017R1155 
 

15. V § 28 odst. 1 se slova „, a zároveň jsou na něj v ústřední evidenci evidována 
hospodářská zvířata podle plemenářského zákona“ zrušují. 
CELEX: 32013R1307  
 

16. V § 28 se odstavce 7 až 12 zrušují. 
CELEX: 32013R1307 
 

17.  V příloze č. 3 se řádek  
 

„ souvrať 1,5 “ 
 
         zrušuje. 
 
18. V příloze č. 7 se řádek 

 

„ cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 50 80 “ 

 
nahrazuje řádkem 

 

„ cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 30 55 “ 

 
a řádek 

„ saláty 50 000 x x 30 x “ 
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se nahrazuje řádkem  
 

„ saláty 50 000 55 000 0,70 30 50 “. 

 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

 
Čl. III 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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Rozdělovník k čj. 50324/2017-MZE-12154 
 
 
Mezirezortní připomínková místa, kterým je návrh zasílán přímo prostřednictvím eKLEPu: 
 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo kultury 

 Ministerstvo obrany 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo vnitra 

 Ministerstvo zahraničních věcí 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo životního prostředí 
 

 Úřad vlády – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 

 Úřad vlády – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda 
Legislativní rady vlády 

 Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády 

 Úřad vlády – odbor kompatibility 
 

 Nejvyšší kontrolní úřad 

 Česká národní banka 

 Český statistický úřad 
 

 Český báňský úřad 

 Český telekomunikační úřad 

 Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 Energetický regulační úřad 

 Národní bezpečnostní úřad 

 Správa státních hmotných rezerv 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 Úřad průmyslového vlastnictví 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Družstevní asociace ČR 

 Hospodářská komora ČR 

 Agrární komora ČR 

 Českomoravská konfederace odborových svazů 

 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

 Asociace samostatných odborů 
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Mezirezortní připomínková místa, kterým je návrh zasílán emailem prostřednictvím eKLEPu: 
 

 tripartita@mpsv.cz (sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody) 

 iveta.kleteckova@szif.cz (Státní zemědělský intervenční fond) 

 emilia.polivkova@szif.cz (Státní zemědělský intervenční fond) 

 kancelar.reditele@spucr.cz (Státní pozemkový úřad) 

 jaroslav.jurica@ukzuz.cz (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) 

 foodnet@foodnet.cz (Potravinářská komora ČR) 

 cazv@cazv.cz (Česká akademie zemědělských věd) 

 kancelar@asz.cz (Asociace soukromého zemědělství ČR) 

 jaroslav.sebek@c-mail.cz (Asociace soukromého zemědělství ČR) 

 aacr@zscr.cz (Zemědělský svaz ČR) 

 pycha@zscr.cz (Zemědělský svaz ČR) 

 cmszp@tiscali.cz (Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů) 

 zliska@spcr.cz (Svaz průmyslu a dopravy ČR) 

 lfa@lfa.cz (Svaz marginálních oblastí) 

 podatelna@cizp.cz (Česká inspekce životního prostředí) 

 e.podatelna@svscr.cz (Státní veterinární správa) 

 perlinger@volny.cz (PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců ČR) 

 smacr@smacr.cz (Společnost mladých agrárníků ČR) 

 klapus_jan@cizp.cz (Česká inspekce životního prostředí) 

 papousek_zdenek@cizp.cz (Česká inspekce životního prostředí) 

 podatelnacpi@cpinsp.cz (Česká plemenářská inspekce) 

 pro-bio@pro-bio.cz (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců) 

 katerina.nesrstova@pro-bio.cz (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců) 

 mares@smacr.cz  (Společnost mladých agrárníků ČR) 

 mahr@smacr.cz (Společnost mladých agrárníků ČR) 

 j.zeman@zelinarska-unie.cz (Zelinářská unie Čech a Moravy) 

 klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz (Výzkumný ústav rostlinné výroby) 
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