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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 12 odst. 2 
§ 15 odst. 2 
 

 

§ 12 
Podopatření integrovaná produkce 

ovoce 
 
(2) Součástí žádosti o zařazení do 
podopatření integrovaná produkce ovoce je 
zákres příslušných dílů půdních bloků, které 
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů 
půdních bloků v měřítku 1:10 000 nebo 
podrobnějším, včetně umístění technického 
zařízení  podle části C. přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení. 

 
 

§ 15 
Podopatření integrovaná produkce 

zeleniny 
 
(2) Součástí žádosti o zařazení do 
podopatření integrovaná produkce zeleniny 
je zákres příslušných dílů půdních bloků, 
které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě 
dílů půdních bloků v měřítku 1:10 000 nebo 
podrobnějším, včetně umístění technického 
zařízení  uvedeného v části C. přílohy č. 2 k 
tomuto nařízení. 
 
 

32013R1306 Článek 70 
odst. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 72 
odst. 1 

Článek 70 
Systém identifikace zemědělských pozemků 

1. Systém identifikace zemědělských pozemků je vytvořen na 
základě map, dokumentů evidence pozemků nebo jiných 
kartografických údajů. Využívané postupy se zakládají na 
postupech počítačového zeměpisného informačního systému, 
včetně leteckých nebo družicových snímků se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň přesnosti 
kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v měřítku 1:5 000, 
přičemž se zohlední tvar a stav pozemku. To se stanoví podle 
stávajících předpisů Unie. 
Aniž je dotčen první pododstavec členské státy mohou i nadále 
využívat těchto postupů, včetně leteckých nebo družicových 
snímků se stejnými standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 1:10 000 od roku 2016, 
získaných na základě dlouhodobých smluv dohodnutých před 
listopadem roku 2012. 
 

Článek 72 
Žádosti o podporu a žádosti o platbu 

1.   Příjemce podpory uvedené v čl. 67 odst. 2 předkládá každý 
rok žádost o přímé platby pro příslušnou plochu nebo žádost o 
platbu pro příslušná opatření pro rozvoj venkova týkající se zvířat, 
ve které případně uvede: 
a) všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku a 
nezemědělské plochy, pro které je požadována podpora podle 
čl. 67 odst. 2; 

b) platební nároky ohlášené k aktivaci; 
 c) veškeré další informace stanovené v tomto nařízení nebo 
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vyžadované pro účely provádění příslušných právních předpisů v 
odvětví zemědělství nebo vyžadované dotyčným členským 
státem. 
 

 

§ 30 odst. 2 
písm. b) 

§ 30 
Neposkytnutí dotace  

 
(2) Dotaci v příslušném kalendářním roce v 
rámci příslušného titulu podle § 2 Fond 
neposkytne, zjistí-li u žadatele při uplatnění  
a) podopatření integrovaná produkce révy 
vinné  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 

6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 
10 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 
písm. b) nebo d),  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 
7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 
10 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 
písm. b) nebo d), nebo  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 
7 písm. f).  

b) podopatření integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku  
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 

6 písm. a) nebo § 15 odst. 7 
písm. a); dotace se neposkytne na 
příslušný díl půdního bloku, na kterém 
bylo nesplnění zjištěno,  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 
6 písm. e), přičemž žadatel odebral 
alespoň 1 vzorek zeleniny, a to z druhu 
zeleniny převládajícího podle výměry,  

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 
6 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku zeleniny, a to z druhu 
zeleniny převládajícího podle výměry,  

4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném 
podle § 15 odst. 6 písm. e) a 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 77 
Uplatnění správních sankcí 

1. Pokud jde o správní sankce podle čl. 63 odst. 2, použije se 
tento článek v případě nesplnění kritérií způsobilosti, závazků 
nebo jiných povinností vyplývajících z uplatňování pravidel pro 
podporu podle čl. 67 odst. 2. 
 
3. Správní sankce lze uložit příjemci podpory, včetně jejich 
sdružení nebo seskupení, na nějž se vztahují povinnosti 
stanovené v pravidlech podle odstavce 1.  
4. Správní sankce mohou mít jednu z těchto forem:  
a) snížení částky podpory, která je nebo má být vyplácena v 
souvislosti s žádostmi o podporu nebo s žádostmi o platbu, jichž 
se týká nesplnění, a/nebo v souvislosti s žádostmi o podporu 
nebo žádostmi o platbu podanými na předchozí nebo následující 
roky;  
b) vyplacení částky vypočtené na základě množství nebo období 
dotčených nesplněním;  
c) vyloučení z práva na účast na dotčeném režimu podpory nebo 
na dotčeném opatření podpory.  
5. Správní sankce musejí být přiměřené a odstupňované podle 
závažnosti, rozsahu, trvání a opakování zjištěného nesouladu a 
nesmějí překročit tyto limity:  
a) částka správní sankce pro daný rok podle odst. 4 písm. a) 
nepřekročí 100 % částky uvedené v žádostech o podporu nebo v 
žádostech o platbu;  
b) částka správní sankce pro daný rok podle odst. 4 písm. b) 
nepřekročí 100 % částky uvedené v žádosti o podporu nebo v 
žádosti o platbu, na niž se sankce vztahuje;  
c) výjimku podle odst. 4 písm. c) lze uložit v maximální délce tří 
po sobě jdoucích let, přičemž tuto dobu lze v případě nového 
nesplnění obnovit. 
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analyzovaném podle § 15 odst. 6 písm. 
f), nebo ve vzorku odebraném Fondem 
dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části B 
přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň 
nedosáhne hodnoty obsahu některých z 
chemických látek obsažených v zelenině 
uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení,  

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 
7 písm. e), přičemž žadatel odebral 
alespoň 1 vzorek zeleniny,  

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 
7 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku zeleniny,  

7. pokud ve vzorku zeleniny odebraném 
podle § 15 odst. 7 písm. e) a 
analyzovaném podle § 15 odst. 7 písm. 
f), nebo ve vzorku odebraném Fondem 
dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části B 
přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň 
nedosáhne hodnoty obsahu některých z 
chemických látek obsažených v zelenině 
uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení,  

8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 
7 písm. g), přičemž se jedná o 5 a více 
aplikací herbicidů v příslušném 
kalendářním roce,  

9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 
8 písm. d), přičemž žadatel odebral 
alespoň 1 vzorek jahod,  

10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 
odst. 8 písm. e), přičemž žadatel zajistil 
rozbor alespoň 1 vzorku jahod,  

11. pokud ve vzorku jahod odebraném 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. S cílem sjednotit provádění tohoto článku Komise přijme 
prováděcí akty, kterými stanoví podrobná procedurální a 
technická pravidla pro:  
a) uplatnění a výpočet takových správních sankcí;  
b) pro vymezení nesplnění jako méně závažného, včetně 
stanovení kvantitativní prahové hodnoty vyjádřené jako nominální 
hodnota nebo procentní podíl zjištěné plochy nebo způsobilé 
částky podpory, který by neměl být menší než 0,5 % 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 
116 odst. 3. 
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podle § 15 odst. 8 písm. d) a 
analyzovaném podle § 15 odst. 8 písm. 
e), nebo ve vzorku odebraném Fondem 
dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu olova v jahodách uvedené v části 
E přílohy č. 12 k tomuto nařízení a 
zároveň nedosáhne hodnoty obsahu 
olova obsaženého v jahodách uvedené v 
části F přílohy č. 12 k tomuto nařízení,  

12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 
odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 8 a 
více aplikací herbicidů v příslušném 
kalendářním roce,  

13. nesplnění podmínky uvedené v § 15 
odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 7 a 
více aplikací insekticidů v příslušném 
kalendářním roce, nebo  

14. nesplnění podmínky uvedené v § 15 
odst. 10 písm. a) nebo b), 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

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. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASRE6455)




