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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je zajistit implementaci nových 
předpisů Evropské komise upravující podmínky Společné zemědělské politiky, zejména pak 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým se 
mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (dále jen „nařízení (EU)  
 2017/1155“), 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. Další změny vyplynuly 
z implementační praxe a přispějí k hladšímu průběhu administrace nástrojů Společné 
zemědělské politiky na národní úrovni. 

 
Stávající 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, stanovilo specifické podmínky pro poskytování těchto přímých plateb:  
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí, 
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a 
d) platba pro mladé zemědělce. 

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zajištění souladu 

s legislativním rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a doporučeními 
Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti 
přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí  
a z provedených kontrol.  
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 
přímých plateb a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí finanční podpory. Těmito 
obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou: 
• 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, v platném znění, 

• 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 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, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
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jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo 
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k 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, 

• 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. 

 
Výše uvedené předpisy vytváří základní rámec, stanovují pravidla a podmínky pro 

poskytování přímých plateb, nicméně pro řadu postupů umožňují alternativy a na členském 
státu je pak volba konkrétního postupu a případně stanovení specifických národních 
podmínek. Tato adaptace zabraňuje přímému opakování přímo aplikovatelných evropských 
předpisů v národním právním předpisu, ale umožňuje v omezené míře odkazovat na 
příslušná ustanovení v předpisech Evropské unie nebo je doplňovat v těch ustanoveních, 
která vyžadují určitou součinnost členského státu, bez které by jejich přímá aplikace nebyla 
proveditelná, ovšem tak, aby nevznikaly případné duplicity národního právního předpisu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie.  

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 stanoví základní rámec 

a podmínky, za kterých je možné přímé platby zemědělcům poskytovat. Na národní úrovni je 
právní rámec poskytování přímých plateb zemědělcům dán zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), zákonem 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, 
příslušnými nařízeními Evropské unie a nařízením vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, bez jehož existence by nebyla přímá aplikace příslušných nařízení Evropské unie 
proveditelná. Procesní postup správních orgánů při poskytování dotací je obecně upraven 
správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří splňují stanovené 

podmínky a podají žádost o přímé platby. Počet takto dotčených subjektů je více než 30 tisíc. 
S ohledem na značné rozšíření podpor poskytovaných v rámci přímých plateb  
a také doplnění nových, dosud neaplikovaných podmínek (zejména ozelenění), si 
implementace přímých plateb vyžádala zvýšení administrativních a kontrolních aktivit 
vykonávaných Fondem.  

 
O přímé platby žádá žadatel Fond na základě zákona o zemědělství a podle zákona 

o Státním zemědělském intervenčním fondu. Fond je podle příslušných předpisů Evropské 
unie a podle zákona o zemědělství příslušným orgánem k poskytování dotací financovaných 
z prostředků Evropské unie. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování implementace reformované 
Společné zemědělské politiky na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské 
unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASWCKMLY)



 
 

3 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském 
intervenčním fondu. 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito 

předpisy Evropské unie: 
• 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, v platném znění, 

• 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 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, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo 
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k 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, 

• 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. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně 

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
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Finanční prostředky na přímé platby ve výši 22,404 mld. Kč a na přechodné vnitrostátní 
podpory ve výši 0,732 mld. Kč jsou obsaženy v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 
2018 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství. Schválení těchto finančních prostředků se 
předpokládá v prosinci tohoto roku. Tato výše odpovídá národnímu stropu pro přímé platby 
pro rok 2018 s použitím kurzu 26 Kč/EUR a je plně kryta z příjmů Evropské unie. Finanční 
prostředky na poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory ve výši 0,732 mld. Kč budou 
hrazeny z národních zdrojů. Při poskytování těchto finančních prostředků SZIF vychází z 
přidělených dotací z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství. 
 

Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají finanční dopady na státní a veřejný 
rozpočet ve výši více než 23 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je kryta částka ve výši 
22,404 mld. Kč.   

 
Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 

na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že budou převážně neutrální. Podmínky byly nastaveny s důrazem na omezení rizika 
pochybení, nicméně v souvislosti s prováděním kontrol není vyloučena, zvláště v případě 
nově zařazovaných povinností, možnost zjištění pochybení a případně krácení podpor.  

 
Zajištění administrace poskytování podpory včetně většiny kontrolních činností provádí 

Fond. Některé z kontrol, zejména pak u opatření dobrovolné podpory vázané na produkci, 
jsou na základě ustanovení § 4c a násl. zákona o zemědělství prováděny příslušnými 
kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí stanovených zvláštními 
zákony (Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká 
plemenářská inspekce). Výsledky těchto kontrol jsou podle příslušných předpisů Evropské 
unie poskytovány Fondu při rozhodování o poskytování dotace. Tímto postupem nedochází 
k rozšiřování kompetencí stávajících kontrolních orgánů, ale pouze k využití výsledku jejich 
kontrolní činnosti, kterou stejně vykonávají na základě působnosti stanovené jiným zvláštním 
zákonem upravujícím jejich kompetenci a působnost. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotací. 
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Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 
stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 

K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, nejen 
s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento 
legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 bez 
požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodu 1  - § 6 odst. 2: 
 Navrhovaná úprava vyhovuje čl. 17 odst. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
809/2014, v rámci kterého lze při pěstování konopí dokladovat úřední návěsky, případně 
jakýkoli jiný doklad, který členský stát uzná za rovnocenný, a současně praxi, v rámci které 
někteří žadatelé mají pouze jeden ze stanovených dokladů.  
 
K bodu 2  - § 7 odst. 3: 
 Upravuje se § 7 odst. 3, touto úpravou bude zavedeno prodloužení termínu seče 
nebo pastvy až do 31. 8. na trvalých travních porostech a travních porostech, které se 
minimálně z 50 % nachází v oblastech dle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb., tj. oblasti H1 v méně příznivých oblastech. Důvodem výjimky jsou klimatické 
podmínky daných stanovišť, na kterých dřívější seč neumožňuje obrůstání porostu. V tomto 
ohledu je upraveno také závěrečné ustanovení odstavce 3. 
 
K bodu 3 - § 9 odst. 4: 
 V zájmu právní jistoty žadatelů se upřesňuje, že i pro platbu pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (ozelenění) se stejně jako pro 
jednotnou platbu na plochu (SAPS) používá minimální výměra ve výši 1 ha zemědělské 
půdy. 
 
K bodu 4 - § 10 odst. 7: 
 Vzhledem k budoucí změně ve vyhodnocení erozní ohroženosti bude stanoveno 
datum, ke kterému bude posuzována podmínka ochrany environmentálně citlivého trvalého 
travního porostu v rámci ozelenění na silně erozně ohrožených plochách v evidenci využití 
půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). 
 
K bodu 5 - § 11 odst. 1 písm. c):    
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S ohledem na nařízení (EU) 2017/55, který slučuje souvratě a ochranné pásy podél 
vod chráněné Cross Compliance v jeden prvek ochranné pásy, byly souvratě nahrazeny 
termínem ochranné pásy. Tento termín rovněž zahrnuje pásy standardů DZES 1 a PPH1/6 
pod pravidly podmíněnosti dle nařízení vlády č. 48/2017 Sb. 

K bodu 6 - § 11 odst. 3 písm. d) 
           V návaznosti na upravený termín pro letní variantu meziplodin uvedenou v § 17 odst. 
4 se formálně upravuje termín evidence využití půdy na žadatele o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům. 
 
K bodu 7 a 8 - § 13 odst. 5 a odst. 6: 
           Ustanovení čl. 46 (2) nařízení (EU) č. 1307/2013 umožňuje uznat krajinné prvky 
přilehlé k orné půdě jako plochy v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“). S cílem 
maximalizovat environmentální přínos krajinných prvků a podpořit ochranu a údržbu dalších 
prvků, doplňuje nařízení (EU) 2017/1155 pravidlo, které umožňuje flexibilitu tím, že zohlední 
ostatní prvky, které naplňují definici těchto druhů ploch EFA, které nejsou přilehlé k orné 
půdě zemědělského podniku. Z toho důvodu, pokud je lineární krajinný prvek přilehlý k ploše 
jiného lineárního krajinného EFA prvku, který přiléhá přímo k orné půdě zemědělského 
podniku, pak budou oba krajinné prvky uznány jako plocha EFA. 
 
K bodu 9 - § 14:  
       Viz bod 5 k úpravě § 11 odst. 1 písm. c). 
 
K bodům 10, 13 až 15 - § 17 odst. 1, odst. 3 a odst. 4:         
             Odstavec 1 písmeno a), v souladu s nařízením (EU) 2017/1155, zavádí na plochách 
s meziplodinami zákaz použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „POR“). V souladu 
s vydanou vysvětlující nótou k zákazu POR, musí doba tohoto zákazu, v zájmu ochrany a 
rozvoje biologické rozmanitosti a v souladu s cíli „ekologizace“, odpovídat minimální době 
trvání této plochy, kterou členský stát stanovil. Pro plochy s meziplodinami nesmí být tato 
lhůta kratší než osm týdnů, proto bylo období zákazu použití POR stanoveno v období pro 
letní a ozimou variantu uvedenou v odstavci 4. 
 
             V odstavci 1 písmeno b), v souladu s  nařízením (EU) 2017/1155, byla k možnosti 
podsevu trav zavedena možnost podsevu luskovin. Pokud meziplodiny vzniknou podsetím 
trávy nebo luskovin do hlavní plodiny, platí zákaz POR od okamžiku sklizně hlavní plodiny po 
dobu alespoň osmi týdnů nebo do vysetí další hlavní plodiny. V souladu s tímto požadavkem 
byla stanovena doba trvání pro podsevy trav a luskovin od 1. srpna do 24. září, po kterou se 
nesmí POR použít. Toto období bylo stanoveno jako výsledek jednání pracovní skupiny za 
účasti odborných útvarů MZe, odborných institucí a zemědělské veřejnosti. 

           Odstavec 3, v souladu s  nařízením (EU) 2017/1155, umožňuje podsévání luskovin do 
hlavní plodiny. Seznam luskovin byl stanoven jako výsledek jednání s odbornými institucemi 
tak, aby byly vybrány takové druhy, které se v hlavní plodině konkurenčně nerozvinou natolik 
tak, aby došlo k přerůstání podsevu nebo znesnadnění sklizně. 
 
            Odstavec 4, v souladu s  nařízením (EU) 2017/1155, stanoví minimální délku období, 
během kterého musí být plochy, na kterých rostou meziplodiny udržovány. Toto období 
nesmí být kratší než osm týdnů. Doba výsevu meziplodin a jejich ponechání na pozemku 
byla stanovena jako výsledek jednání pracovní skupiny za účasti odborných útvarů MZe, 
odborných institucí a zemědělské veřejnosti tak, aby odpovídala zemědělské praxi  
a požadavku 8 týdnů. 
 
K bodům 11 a 12 - § 17 odst. 2: 
 Seznam meziplodin v odstavci 2 byl rozšířen o dva druhy jetel šípovitý a svazenku 
shloučenou. Jetel šípovitý je jednoletý druh jetele, který lze využít jako velice prospěšnou 
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vyzimující meziplodinu ve směsi s jinými jetelovinami, travami, aj. Rovněž plodina poutající 
vzdušný dusík, vhodná jako přerušovač obilních sledů a zároveň zlepšující strukturu a 
úrodnost půdy. Svazenky patří do čeledi brutnákovitých a tím se odlišují od všech ostatních 
běžně pěstovaných polních plodin i meziplodin a omezují tak velice výrazným způsobem 
rozvoj chorob, škůdců i plevelů jako přerušovač mezi obilninami, olejninami i dalšími druhy 
polních plodin. Zároveň velice dobře omezují erozi půdy. Svazenka shloučená ve směsi se 
svazenkou vratičolistou mají podobné růstové tempo, tím se navzájem nepřerůstají 
a skutečně fungují jako směs meziplodin působící jako přerušovač a zlepšující prvek 
v osevních postupech. 
 
K bodu 16 - § 18 odst. 1:  
            V souladu s  nařízením (EU) 2017/1155 se zakazuje použití POR na plochy s dusík 
vázajícími plodinami. Podle nařízení (EU) 2017/1155, musí být plodiny vázající dusík 
přítomny na pozemku během vegetačního období. Z tohoto důvodu odpovídá doba trvání 
zákazu vegetačnímu období těchto plodin. V souladu s vydanou vysvětlující nótou k zákazu 
POR, začíná zákaz použití POR vysetím plodin a končí po jejich sklizni.  
 
K bodům 17 a 18 - § 28: 

Z důvodu zahájení auditního šetření Evropské komise na opatření podpory na produkci 
bílkovinných plodin, které vytýká nastavenou podmínku minimální intenzity chovu 
přežvýkavců 3 VDJ/ha bílkovinných plodin, bylo rozhodnuto o odstranění této podmínky pro 
poskytnutí podpory. 

 
Vzhledem ke zrušení podmínky minimální intenzity chovu se odstraňuje požadavek na 

žadatele, aby na něj byla v ústřední evidenci vedena hospodářská zvířata. 
 
K bodu 19 – příloha č. 3: 
          „Souvrať“ se v tabulce váhových koeficientů nahrazuje termínem „ochranný pás“. 
 
K bodu 20 – příloha č. 7: 

Na základě požadavku zelinářské praxe byla upravena minimální vegetační doba 
u zeleninového druhu cibule. Ke zkrácení minimální vegetační doby (z 50 na 30 dnů od 
výsadby a z 80 na 55 dnů od výsevu) bylo přistoupeno  z důvodu pěstování lahůdkové 
cibulky, sklízené nazeleno, která se pěstuje po kratší dobu, než klasická cibule určená 
k uskladnění. 

 
Dále byly doplněny parametry nezbytné pro pěstování salátu i z přímých výsevů, na 

základě požadavku zemědělské praxe. Konkrétně byla přidána hodnota 55 000  
u minimálního počtu vysetých ks/ha, 0,7 g u minimální hmotnosti tisíce semen, a 50 dnů od 
výsevu u minimální délky vegetační doby. 
 
Čl. II   

 
Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena 

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

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 1. 2018 s ohledem na obvyklou 
délku legislativního procesu návrhu nařízení vlády. 
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