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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne………… 2017, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 

podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských 
podpor 

 
 
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona 
č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 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., zákona 
č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 
 
 

Čl. I 
 
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich 
porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, se mění takto: 
 
1. V Příloze č. 2 bod 5 zní: 
 

„5. 
a) Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou 

standardní orná půda bude souvislá plocha pěstovaných plodin s nízkou ochrannou 
funkcí, kterými jsou kukuřice, brambory, řepa, sója, slunečnice, čirok, bob setý, lupina a 
mák, a to na ploše: 
i. o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené 

půdy větší než 2 ha, založena do půdy po pásovém zpracování nebo bude po celém 
svém obvodu obklopena plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, kterými jsou 
ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo dílem 
půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý 
travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem 
plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, 

 
ii. o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené 

půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně 
ohroženou půdou, založena do půdy po pásovém zpracování nebo bude mít 
maximální výměru 4 ha a současně bude po celém svém obvodu obklopena 
plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, 
ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo dílem půdního bloku stejného uživatele 
se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou 
funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, 
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iii. o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha neuvedenou v bodě i), založena do ochranné plodiny nebo do půdy 
po pásovém zpracování nebo do půdy po podrývání nebo bude po celém svém 
obvodu obklopena plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní 
pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo ozimými variantami 
ostatních obilnin a řepky nebo dílem půdního bloku stejného uživatele se 
zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou 
funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, nebo bude při jejím pěstování využito 
půdoochranné technologie důlkování a hrázkování nebo půdoochranné technologie 
přerušovacích pásů, za kterou se považuje souvislá plocha plodin s vysokou 
ochrannou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a 
travní porost, nebo ozimých variant ostatních obilnin a řepky o minimální šířce 22 m 
založená v rámci dílu půdního bloku se souvislou plochou plodin s nízkou 
ochrannou funkcí, která vyžaduje použití přerušovacího pásu a která má maximální 
šířku 200 m, nebo díl půdního bloku se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý 
travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem 
plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad stejného uživatele, o minimální šířce 22 m, 
který je bezprostředně pod souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, 
která vyžaduje použití přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m. 
Plocha pásu je založena tak, že protíná minimálně 90 % všech odtokových linií 
vyznačených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů v rámci příslušné souvislé 
plochy plodin s nízkou ochrannou funkcí. Pásy musí být zachovány s porostem 
nebo s ponechaným strništěm sklizené plodiny do sklizně plodiny s nízkou 
ochrannou funkcí. 

 
iv. o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 

větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou 
půdou neuvedenou v bodě ii), založena do ochranné plodiny nebo do půdy  
po pásovém zpracování nebo do půdy po podrývání nebo bude mít maximální 
výměru 6 ha a současně bude po celém svém obvodu obklopena plochou plodin  
s vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny 
víceleté a travní porost, nebo ozimými variantami ostatních obilnin a řepky nebo 
dílem půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, 
trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný  
s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným 
ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, nebo 
bude při jejím pěstování využito půdoochranné technologie důlkování a hrázkování 
nebo půdoochranné technologie přerušovacích pásů, za kterou se považuje 
souvislá plocha plodin s vysokou ochrannou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny 
jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo ozimých variant ostatních 
obilnin a řepky o minimální šířce 22 m založená v rámci dílu půdního bloku se 
souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje použití 
přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m, nebo díl půdního bloku se 
zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou 
funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad stejného uživatele, o minimální šířce 22 m, který je bezprostředně 
pod souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje použití 
přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m. Plocha pásu je založena 
tak, že protíná minimálně 90 % všech odtokových linií vyznačených v evidenci půdy 
podle uživatelských vztahů v rámci příslušné souvislé plochy plodin s nízkou 
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ochrannou funkcí. Pásy musí být zachovány s porostem nebo s ponechaným 
strništěm sklizené plodiny do sklizně plodiny s nízkou ochrannou funkcí. 

 
Podmínky podle bodu i) a ii) nemusí žadatel dodržovat na souvislé ploše plodin  
s nízkou ochrannou funkcí pěstovaných na dílu půdního bloku se zemědělskou 
kulturou standardní orná půda o velikosti od 2,01 do 4 ha, který neobsahuje 
souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha ani na dílu půdního 
bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda o velikosti větší než 4 ha, 
který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo 
jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou. 
Podmínky podle bodu iii) a iv) nemusí žadatel dodržovat na souvislé ploše plodin  
s nízkou ochrannou funkcí pěstovaných na dílu půdního bloku se zemědělskou 
kulturou standardní orná půda o velikosti od 2,01 do 4 ha, který neobsahuje 
souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha ani na dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda o velikosti větší než 4 ha, který 
neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jeho 
výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, nebo 

 
b) Fond zjistil při kontrole prováděné v souladu s čl. 48 odst. 1 prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 809/2014 a čl. 38 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014, že žadateli byla orgánem ochrany zemědělského půdního fondu uložena 
sankce za překročení přípustné míry erozního ohrožení stanovené vyhláškou 
č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí.“. 

 
2. V Příloze č. 2 se na konci bodu 6 doplňuje věta „Do celkové výměry zemědělské kultury 

standardní orná půda se nezapočítává výměra dílů půdních bloků, která je zařazena 
v podopatření Zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření Zatravňování drah 
soustředěného odtoku podle § 22a 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, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
 
3. V Příloze č. 3 řádek s pořadovým číslem aktu 7 a pořadovým číslem požadavku 5 zní: 

„ 

7 5 

Rozsah 

Malý 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % 
událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 
hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Střední 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 
50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno 
do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Velký 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % 
událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 10 
hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost 

Malá Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale 
u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů. 

Střední 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 
50 % z celkového počtu opožděných hlášení včetně. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních 
hlášení, je jmenovatel podílu 10. 

Velká 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je 
nad 50 % z celkového počtu opožděných hlášení. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních 
hlášení, je jmenovatel podílu 10. 
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Trvalost Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat Ne. 

“. 
 
4. V Příloze č. 3 řádek s pořadovým číslem aktu 8 a pořadovým číslem požadavku 4 zní: 

„ 

8 4 

Rozsah 

Malý 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % 
událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 
hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Střední 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 
50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno 
do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Velký 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % 
událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 10 
hlášení, je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost 

Malá Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale 
u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů. 

Střední 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 
50 % z celkového počtu opožděných hlášení včetně. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních 
hlášení, je jmenovatel podílu 10. 

Velká 

Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je 
nad 50 % z celkového počtu opožděných hlášení. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních 
hlášení, je jmenovatel podílu 10. 

Trvalost Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná x  

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat Ne. 

“. 
 
5. V Příloze č. 4 požadavek standardů č. 5 zní: 
„ 

5a 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Součet ploch, kde došlo k porušení, překročil 2 ha a je 
do 8 ha včetně. 

Střední Součet ploch, kde došlo k porušení, překročil 8 ha a je 
do 12 ha včetně.  

Velký Součet ploch, kde došlo k porušení, je nad 12 ha. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Na mírně erozně ohrožené půdě nebyly dodrženy 
předepsané zásady pro pěstování plodin s nízkou 
ochrannou funkcí. 

Velká 
Na silně erozně ohrožené půdě nebyly dodrženy 
předepsané zásady pro pěstování plodin s nízkou 
ochrannou funkcí. 

Trvalost Odstranitelná x 
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat Ne. 

5b Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 
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Rozsah 

Malý x 

Střední 
Žadateli byla uložena sankce za překročení přípustné 
míry erozního ohrožení stanovené vyhláškou 
č.  …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Žadateli byla uložena sankce za překročení přípustné 
míry erozního ohrožení stanovené vyhláškou 
č.  …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí. 

Velká x 
 

Trvalost Odstranitelná x 
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat Ne. 

“. 
 

 
Čl. II 

 
Přechodné ustanovení 

 
Práva a povinnosti vzniklé podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném před 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 
 

 
Čl. III 

 
Účinnost 

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 
5, pokud jde o přílohy 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2018. 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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