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VI. 
 
Část platného znění nařízení vlády 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, s vyznačením navrhovaných 
změn, bez příloh: 

 
 

* * *  
 

§ 15  
 

Podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku uvede  
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití 

půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo jiná trvalá 
kultura, které hodlá zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, 
včetně titulů podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci 
využití půdy na žadatele.  

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 

jahodníku 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. Žadatel u 
jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. c) bodu 1 
nebo 2.  

  
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku lze díl půdního 

bloku, na kterém není uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,  
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b) nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 

nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo  
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  
  

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda nebo zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a 

jahodníku na všech dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 
nebo s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura, na kterém pěstuje zeleninu nebo 
jahodník,  
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v 

části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  
b) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 

16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku 
trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do 
tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu 
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu 
zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů 
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půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku; 
záznamy o výsledcích rozborů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let 
následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

c) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu podle části 
A přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 
kalendářních let,  

d) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného 
kalendářního roku  
1. meteorologické prvky o teplotě a množství srážek zjištěné pomocí technického 

zařízení, podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části B 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení a  

2. v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 1 výskyt škodlivých organismů zjištěný 
pomocí technického zařízení podle bodů 1 až 6 části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 
anebo v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 2 výskyt škodlivých organismů 
zjištěný pomocí technického zařízení podle bodu 5 nebo 7 části A přílohy č. 6 k tomuto 
nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení; záznamy údajů 
z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po 
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a  

e) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene d) a zaznamenává 
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k 
tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv 
na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu a 
záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po 
dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.  

  
(6) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

zařazeném do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném kalendářním roce 
podává žádost o poskytnutí dotace,  
a) pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení 

(dále jen „podporovaný druh zeleniny“) v průběhu příslušného kalendářního roku na celé 
výměře dílu půdního bloku,  

b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze uznané osivo nebo sadbu, a to v minimálním 
objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,  

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 
16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každým výsevem nebo výsadbou 
podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za 
účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,  

d) aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva10) do výše limitu dusíku na 

1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů,  

e) provede každoročně odběr jednoho vzorku z každého pěstovaného podporovaného druhu 
zeleniny z každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí 
dotace podle § 2 písm. c) bodu 1; žadatelé, kteří pěstují některý podporovaný druh 
zeleniny na výměře menší než 0,5 hektaru, přičemž souhrnná výměra dílů půdních bloků 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazených do tohoto titulu 
nepřesáhne 5 hektarů, odebírají pouze jeden vzorek z převládajícího podporovaného 
druhu zeleniny podle výměry a  

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce 
podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části A až C přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.  
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(7) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura 
zařazeném do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném kalendářním roce 
podává žádost o poskytnutí dotace,  
a) pěstuje v průběhu příslušného kalendářního roku na celé výměře dílu půdního bloku 

pouze podporovaný druh zeleniny,  
b) používá k výsadbě podporovaného druhu zeleniny pouze uznanou sadbu, a to v 

minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,  
c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 

16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou podporovaného 
druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění 
obsahu minerálního dusíku,  

d) aplikuje před výsadbou povinně hnůj,  
e) provede každoročně odběr jednoho vzorku pěstovaného podporovaného druhu zeleniny z 

každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí dotace 
podle § 2 písm. c) bodu 1,  

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce 
podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části A až C přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

g) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice, a  

h) aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 
262/2012 Sb.  

  
(8) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

zařazeném do titulu integrovaná produkce jahodníku, na který v příslušném kalendářním 
roce podává žádost o poskytnutí dotace,  
a) používá k výsadbě jahodníku pouze uznanou sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném 

v příloze č. 11 k tomuto nařízení,  
b) provede případnou výsadbu jahodníku pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na 

kterém byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou, přičemž 
předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,  

c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 
16 zákona o technických požadavcích na výrobky, před každou výsadbou jahodníku na 
dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu 
minerálního dusíku,  

d) provede odběr alespoň jednoho vzorku jahod z každých započatých 20 hektarů dílů 
půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 
2,  

e) zajistí každoročně rozbor vzorků jahod odebraných v příslušném kalendářním roce podle 
písmene d) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 
zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části D až F přílohy č. 12 k tomuto 
nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

f) aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 
262/2012 Sb.,  

g) zajistí provedení plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování 
se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho 
část, na kterém je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,  

h) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku 
sečením nebo mulčováním,  
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i) provede každoročně nejvýše 5 aplikací herbicidů, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice,  

j) provede každoročně nejvýše 4 aplikace insekticidů, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice,  

k) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu 
provedených agrotechnických operací podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a 
evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let a  

l) provádí od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního 
roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo 
jeho část, na kterém byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o poskytnutí dotace 
podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo v příslušném kalendářním roce, provedena výsadba 
jahodníku.  

  
(9) Na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení 

sklizně, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku, zlikvidován nebo zapraven 
do půdy, se splnění podmínky podle odstavce 8 písm. g) a h) nepožaduje.  

  
(10) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze  

  
a) na celý díl půdního bloku zařazený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém je 

v příslušném kalendářním roce pěstován některý z podporovaných druhů zeleniny, nebo  
b) na celý díl půdního bloku nebo jeho část zařazený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 

2, na kterém je alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. 
června příslušného kalendářního roku pěstován jahodník, a to o minimální hustotě 20 000 
životaschopných jedinců na 1 hektar.  

 
 

* * *  
 
 

§ 19 
Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů 

 
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování travních porostů na celé 

výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v evidenci využití půdy 
a) aplikuje hnojiva10) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31. 

prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní 
porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., přičemž limit aplikovaného 
množství dusíku se vypočte v případě 
1. hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. c) nařízení vlády 

č. 262/2012 Sb. jako 30 % celkového přívodu dusíku, 
2. hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády 

č. 262/2012 Sb., s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového 
přívodu dusíku, 

3. digestátu z bioplynových stanic jako 70 % celkového přívodu dusíku, nebo 
4. minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu dusíku a 

a) aplikuje hnojiva10) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy 
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu uvedeného pro 
trvalý travní porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., přičemž 
limit aplikovaného množství dusíku se vypočte podle § 7 odst. 5 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. a 

b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly11) a odpadní vody12). 
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(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky 
a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 každoročně 
a) zajistí 

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a f) a 

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo spasení trvalého travního porostu 
nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, seč a pastvu lze kombinovat, 

b) provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu 
půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům, 

c) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků sečením 
nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy, nebo, v případě celoroční pastvy, 
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje 
na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost likvidovat nedopasky může 
být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany 
přírody, 

d) nepoužívá ke hnojení kejdu10), s výjimkou kejdy skotu, 
e) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 

pouze bodově a 
f) ve zvláště chráněných územích13), ochranných pásmech národních parků14) a v oblastech 

soustavy Natura 200015) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo 
přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu 
ochrany přírody. 

 (3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky 
hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 každoročně 
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč 
spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl 
půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití 
půdy 
1. do 30. června příslušného kalendářního roku, 
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku, 
3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo 
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku; 

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit, 
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 

půdního bloku k okrajům, 
c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva 

zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu, 
d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 

půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, 
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 

podávání minerálních lizů a napájení, 
f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 

nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody, 

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to 
pouze bodově a 

h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního 
roku. 

  
(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky 

nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3 každoročně 
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a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč 
spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl 
půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití 
půdy 
1. do 30. června příslušného kalendářního roku, 
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku, 
3. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo 
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku; 

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit, 
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 

půdního bloku k okrajům, 
c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 

trvalého travního porostu, 
d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 

půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, 
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 

podávání minerálních lizů a napájení, 
f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 

nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody, 

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově a 

h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního 
roku. 

  
(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky 

hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 každoročně 
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu g), a to tak, že provádí minimálně 
jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody 
v evidenci využití půdy 
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, 
2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo 
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku; 
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit, 

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům, 

c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění 
trvalého travního porostu, 

d) aplikuje hnůj nebo kompost10) povinně jednou za trvání závazku, nejpozději však do 
čtvrtého roku trvání závazku a zároveň neaplikuje hnůj nebo kompost více než jednou za 
období trvání závazku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat, 

e) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 
půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, 

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení, 

g) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody a 
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h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově. 

  
(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky 

nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5 každoročně 
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí minimálně 
jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody 
v evidenci využití půdy 
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, 
2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo 
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku; 
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit, 

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům, 

c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu, 

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl 
půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, 

e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení, 

f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody a 

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově. 

  
(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné 

louky podle § 2 písm. d) bodu 6 každoročně 
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu e), a to tak, že provádí minimálně 
jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je 
pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody 
v evidenci využití půdy 
1. od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku, 
2. od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku, 
3. od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo 
4. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku; 

stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit, 
b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou technikou, 
c) neaplikuje hnojiva10), pomocné půdní látky17) nebo pomocné rostlinné přípravky18), za 

aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu, 
d) neprovádí pastvu zvířat, 
e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu, 

odvodnění travního porostu, 
f) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 

stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a 
g) neaplikuje herbicidy. 
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(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 
písm. d) bodu 7 každoročně 
a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro 

daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci 
využití půdy, pouze 
1. do 10. června příslušného kalendářního roku, 
2. do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září 

příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou 
seč nahradit pastvou, nebo 

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; 
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku 
měnit, 
b) ponechá při seči nepokosenou plochu 

1. o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku, 
2. a nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku a 
3. minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče 

následujícího kalendářního roku, 
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 

půdního bloku k okrajům,  
d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 

trvalého travního porostu,  
e) provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl 

půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení, s výjimkou postupu 
podle písmene a) bodu 2,  

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení, 

g) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu, přísev 
trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a 

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově. 

  
(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle 

§ 2 písm. d) bodu 8 každoročně 
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech f) a h), a to tak, že provádí 
minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v termínu od 15. srpna do 30. 
září příslušného kalendářního roku, 

b) neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou, 
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu 

půdního bloku k okrajům, 
d) provádí přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného kalendářního roku, 
e) může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu 

půdního bloku v evidenci využití půdy, 
f) provede v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů 

od skončení pastvy nebo nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato 
podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108; povinnost 
likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody,  

g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu,  

h) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu, přísev 
trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAQVH2A6I)



9 

 

i) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově a  

j) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě 
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody; za příkrm se 
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení. 

  
(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu suché stepní trávníky 

a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9 každoročně 
a) zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí nebo koz v jednom z následujících termínů, 

který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy, 
1. od 15. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku, 
2. od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku, 
3. od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo 
4. od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku; 

stanovený termín pastvy je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání 
závazku měnit, 
b) může provést pastvu skotem, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního 

bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro 
příslušný díl půdního bloku v evidenci využití půdy, 

c) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b), a to nejméně ve výši 
5 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, 
jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného 
kalendářního roku, 

d) provádí pastvu zvířat podle písmene a) nebo b) do výše přísunu dusíku nejvýše 50 
kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, 
jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného 
kalendářního roku, 

e) může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního 
bloku v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě není povinen plnit podmínku 
uvedenou v písmenu c), 

f) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato 
podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; povinnost 
likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody, 

g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat podle písmene a) 
nebo b) nebo vápnění trvalého travního porostu, 

h) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního 
porostu, 

i) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, 

j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
podávání minerálních lizů a napájení a 

k) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově. 

  
(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle 

§ 2 písm. d) bodu 10 každoročně 
a) zajistí 

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e), nebo do 31. srpna, 
pokud se jedná o díl půdního bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 
2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
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plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů, a 

2. pastvu zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku, 
b) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve výši 10 kilogramů dusíku na 1 hektar 

příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu 
v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, 

c) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním 
1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo 
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; 

tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°; 
povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska 
místně příslušného orgánu ochrany přírody, 

d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění 
trvalého travního porostu, 

e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu 
nebo vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody, 

f) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou provádění příkrmu na základě souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna 
do 31. května příslušného kalendářního roku; za příkrm se pro účely tohoto nařízení 
nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení a 

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze 
bodově. 

  
(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy podle odstavce 2 písm. a), 

odstavce 3 písm. a), odstavce 3 písm. h), odstavce 4 písm. a), odstavce 4 písm. h), odstavce 
5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. 
a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny; souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany 
přírody musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč nebo pastva 
provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v daném termínu, 
vyhodnotí Fond dané nesplnění jako nedodržení podmínky. 

 
 

* * *  
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