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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 
(č. 50/2015 

Sb.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení 
evropského 

předpisu 
Obsah 

§ 5 odst. 5 

Fond žadateli platbu kompenzace finanční 
disciplíny podle odstavce 4 neposkytne, pokud je 
celková částka nižší než 500 Kč. 

32013R1306 

Čl. 26 odst. 5 Článek 26 
Finanční kázeň 

 
Odchylně od čl. 169 odst. 3 čtvrtého pododstavce 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vyplatí členské 
státy prostředky přenesené v souladu s čl. 169 odst. 3 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 konečným 
příjemcům, na něž se v rozpočtovém roce, do nějž 
jsou prostředky přenášeny, vztahuje míra úpravy. 
 
Úhrada podle prvního pododstavce se vztahuje pouze 
na konečné příjemce v členských státech, v nichž se v 
předchozím rozpočtovém roce uplatnil mechanismus 

finanční kázně. 

§ 7 odst. 3  

 
(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 

32013R1307 

Čl. 4 odst. 1 
písm. c) bod 

ii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 4 
Definice a související ustanovení 

 
ii) udržování zemědělských ploch ve stavu vhodném 
pro pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, která 
jde nad rámec běžných způsobů zemědělské praxe a 
použití strojů, na základě kritérií stanovených 
členskými státy na základě rámce stanoveného 
Komisí, nebo 
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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 s průměrnou sklonitostí 
převyšující 10°. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 odst. 4 

(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí na minimální výměru, která činí 
nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na 
kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí.  

32013R1307 čl. 10 odst. 1 

Členské státy rozhodnou, že v jednom z těchto 
případů neposkytnou zemědělci přímé platby:  

a) pokud je celková částka přímých plateb, o kterou 
bylo zažádáno nebo která má být poskytnuta před 
uplatněním článku 63 nařízení (EU) č. 1306/2013 v 
daném kalendářním roce, nižší než 100 EUR;  

b) pokud je plocha zemědělského podniku, na kterou 
lze poskytnout podporu, u níž bylo zažádáno o přímé 
platby nebo u níž mají být přímé platby poskytnuty 
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před uplatněním článku 63 nařízení (EU) č. 
1306/2013, menší než jeden hektar. 

§ 10 odst. 7 

(7) Plochy dle odst. 1 písm. e) budou 
vyhodnoceny dle míry erozní ohroženosti 
zemědělské půdy v evidenci využití půdy k 1. 
lednu 2017. 

32013R1307 čl. 45 odst. 1 

Členské státy určí trvalé travní porosty, které jsou 
environmentálně citlivé v oblastech, na které se 
vztahují směrnice 92/43/EHS nebo 2009/147/ES, 
včetně rašelinišť a mokřadů v těchto oblastech, které 
vyžadují přísnou ochranu pro splnění cílů uvedených 
směrnic. 
 
Pro zajištění ochrany trvalých travních porostů, které 
jsou cenné z environmentálního hlediska, mohou 
členské státy rozhodnout, že určí další citlivé oblasti 
nacházející se mimo oblasti, na které se vztahují 
směrnice 92/43/EHS nebo 2009/147/ES, včetně 
trvalých travních porostů na půdách bohatých na uhlík. 
 
Zemědělci nepřemění a nezorají trvalé travní porosty, 
které se nacházejí v oblastech určených členskými 
státy podle prvního a případně druhého pododstavce. 

§ 13 odst. 5 
a odst. 6 
 

 (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. 

 
(6) V případě krajinného prvku mez, 

stromořadí nebo terasa lze vyhradit jako plochu 
využívanou v ekologickém zájmu pouze část, která 
přiléhá k dílu půdního bloku s kulturou orná půda 
nebo k dalšímu prvku uvedenému v odstavci, a to 
v maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice 
dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.  
 

32017R1155 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 45 odst. 5a 
 

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. 
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(6) V případě krajinného prvku mez, stromořadí 
nebo terasa lze vyhradit jako plochu využívanou v 
ekologickém zájmu pouze část, která přiléhá k dílu 
půdního bloku s kulturou orná půda nebo 
k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, a to v 
maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice 
dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.  

§ 17 odst. 1, 

odst. 3 a 

odst. 4 

 

(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 daného kalendářního roku, neaplikují 
přípravky na ochranu rostlin.  

 

(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je  
a) bojínek luční,  
b) festulolia sp.,  
c) jetel luční, 
d) jílek mnohokvětý,  
e) jílek vytrvalý,  
f) komonice bílá, 
g) kostřava červená,  
h) kostřava luční,  
i) kostřava rákosovitá, nebo  

32017R1155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 45 odst. 9 
a 10b a 10c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Plochy, na kterých rostou meziplodiny nebo zelený 
porost, zahrnují takovéto plochy stanovené podle 
požadavků PPH 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. 
 
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. 
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j) srha laločnatá.  
 

(4) Plochu s meziplodinami uvedenou v odstavci 1 
lze založit jako plochu 

a) s letní variantou meziplodin, které jsou vysety 
do 31. července příslušného kalendářního 
roku a na díle půdního bloku ponechány do 
24. září příslušného kalendářního roku, 
přičemž v tomto období nemůže být porost 
meziplodiny mechanicky ani chemicky 
likvidován nebo omezován v růstu, nebo 

b) s ozimou variantou meziplodin, které jsou 
vysety do 6. září příslušného kalendářního 
roku a na díle půdního bloku ponechány do 
31. října příslušného kalendářního roku, 
přičemž v tomto období nemůže být porost 
meziplodiny mechanicky ani chemicky 
likvidován nebo omezován v růstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18 odst. 1  
 

 

    

(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 

32017R1155 
 

Čl. 45 odst. 
10b  
 

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.   
 

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



6 
 

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. 

 

 
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. 

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) 2017/1155  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 
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