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V. 
 
Část platného znění 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, bez příloh, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
 

* * *  
 

§ 2 
 

Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům 
 

(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo 
právnická osoba, která 
a) je aktivním zemědělcem podle předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé 

platby zemědělcům2) a splňuje podmínky uvedené v § 3, 
b)a) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a 
c)b) obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle 

uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“). 
  

(2) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat též organizační 
složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c)písm. b). 

  
(3) Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném 
Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3). 

  
§ 3 

Aktivní zemědělec 
 

(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR. 

  
(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
  
(3) V případě, že se žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 2 týkají 

podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně s žádostí o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům 
a) uvede žadatel na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo 

výnosy ze zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období ke dni podání žádosti 
o poskytnutí přímé platby zemědělcům a 

b) přiloží žadatel zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů na žádosti 
podle písmene a) o jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo 
výnosech ze zemědělské činnosti s účetními záznamy žadatele. 

  
(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v 

předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro 
zajištění dalších činností žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům; v tomto případě se 
na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo 
organizační složkou státu, předloží současně se žádostí o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je 
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nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, 
zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky. 

 
* * *  

 
§ 7  

Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy  
 

(1) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy na minimální 
výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout 
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy. Zemědělská půda se zemědělskou kulturou 
jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.  

  
(2) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, která je  

a) evidována v evidenci využití půdy a splňuje podmínky k poskytnutí jednotné platby na 
plochu zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie7),  

b) evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 
do 31. srpna příslušného kalendářního roku,  

c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, 
po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele, a  

d) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení 
vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.  

  
(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským 

obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c)  
a) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace nedopasků se 

nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °, a to v termínu  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
2. 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., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů§ 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 
nařízení vlády č. …/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské 
oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, nebo  

b) provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
2. 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., ve znění pozdějších předpisů.§ 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení 
vlády č. …/2018 Sb. 

 
(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje, je-li na daném 

dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 
a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo pokud je na daném dílu půdního bloku prováděna 
obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.  

  
(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 

2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování 
plodin.  

  
(6) V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových 

plantážích lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na druhy 
rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAVAEV3B3)



3 
 

republice s maximální délkou jejich sklizňového cyklu uvedené v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení.  

  
(7) Fond poskytne jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy v plné výši, nenastane-

li skutečnost vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí jednotné platby na plochu zemědělské 
půdy podle předpisu Evropské unie8) nebo podle § 8. Toto ustanovení platí rovněž pro platby 
poskytované podle § 9 až 18 a § 33. 
 

(8) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je 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, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) opatřením ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,  

c) zákonem o ochraně přírody a krajiny, nebo 
d) § 3j zákona o zemědělství. 
 

* * *  
 

§ 18  
Plocha s plodinami, které vážou dusík  

 
(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 

ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, na níž 
a) je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději 

od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku,  
b) je po sklizni jednoletých plodin do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost 

ozimé plodiny, nebo pokud do 31. října posledního kalendářního roku trvání plochy 
s plodinami vázajícími dusík dojde k zapravení porostu víceletých plodin, a 

c) se v období od vysetí do sklizně plodin neaplikují přípravky na ochranu rostlin. 
 

(2) Plodinou, která váže dusík, je  
a) bob,  
b) cizrna,  
c) čičorka,  
d) čočka,  
e) fazol,  
f) hrách,  
g) hrachor,  
h) jestřabina,  
i) jetel,  
j) komonice,  
k) kozinec,  
l) lupina,  
m) pískavice,  
n) ptačí noha,  
o) sója,  
p) štírovník,  
q) tolice,  
r) úročník,  
s) vičenec,  
t) vikev, nebo  
u) směs plodin uvedených v písmenech a) až t) nebo směs plodin podle písmen a) až t) s 

ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této 
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směsi více než 50 %.  
  

(3) V případě vyhrazení plochy s plodinami, které vážou dusík, jako plochy využívané v 
ekologickém zájmu, žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků, na kterých je plocha s plodinami, které vážou dusík, založena, 

a výměru této plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,  
b) názvy těchto plodin, které se pěstují na jednotlivých dílech půdních bloků samostatně 

nebo ve směsích, a  
c) zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých jsou v 
příslušném kalendářním roce vysety plodiny, které vážou dusík. 
 

(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí, jestliže vede záznamy o 
a) použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a  

b) datu vysetí a sklizni plodin vázajících dusík. 
 

* * *  
 

§ 22 
 

Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností 
 

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v 
evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v 
evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském§ 3q zákona o zemědělství.  

  
(2) Ovocným druhem s velmi vysokou pracností je  

a) jabloň,  
b) meruňka,  
c) hrušeň, nebo  
d) třešeň.  
  

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností je  
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a  
b) uvedení ovocného druhu podle odstavce 2.  
  

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci 
ovocných druhů s velmi vysokou pracností.  

  
(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností 

prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty 
uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři objem vlastní 
produkce v členění na jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s  
a) účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a  
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b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti 
prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních 
kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2.  

  
(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na který žádá o poskytnutí podpory na produkci 

ovocných druhů s velmi vysokou pracností, označí v jednotné žádosti způsobilé dílčí plochy 
sadu evidované v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o 
způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu 
intenzivního ovocnářství§ 3q zákona o zemědělství, s uvedením plodiny a výměry (dále jen 
„pěstební plocha“).  

  
(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi 

vysokou pracností platbu této podpory na výměru ovocného sadu odpovídající součtu dílčích 
pěstebních ploch příslušného ovocného druhu, evidovaných v evidenci ovocných sadů 
nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, 
jestliže  
a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s 

výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele v období od podání žádosti nejméně do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku,  

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kterou žadatel žádá o platbu této podpory, byl 
vysázen v kalendářním roce 1995 nebo později,  

c) minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar součtu způsobilých 
dílčích pěstebních ploch daného ovocného druhu, na které žadatel žádá o platbu této 
podpory, činí  
1. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) nebo c), alespoň 500 ks/ha, 

nebo  
2. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. b) nebo d), alespoň 200 ks/ha,  

d) je celý díl půdního bloku udržován v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok a  

e) jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeny v 
terénu způsobilé od nezpůsobilých. 

 
§ 23 

 
Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností 

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností je 

žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci 
využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském§ 3q zákona o zemědělství. V případě ovocného druhu podle 
odstavce 2 písm. g) je požadovaným evidovaným druhem zemědělské kultury standardní 
orná půda. 
  

(2) Ovocným druhem s vysokou pracností je 
a) slivoň švestka (kromě myrobalánu), 
b) broskvoň, 
c) višeň, 
d) rybíz černý, 
e) rybíz červený, 
f) maliník, nebo 
g) jahodník. 
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(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou 
pracností kromě náležitostí v § 4 je 
  
a) zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost 

týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, a 
b) uvedení ovocného druhu podle odstavce 2. 
  

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností činí 
nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci ovocných 
druhů s vysokou pracností. 

  
(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností 

prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty 
uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři objem vlastní 
produkce v členění na jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s  
a) účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 

podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a 
b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti 

prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních 
kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2. 

  
(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na který žádá o poskytnutí podpory na produkci 

ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), 
označí v jednotné žádosti způsobilé pěstební plochy s uvedením plodiny a výměry. 

  
(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory ovocných druhů s vysokou pracností, 

nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), platbu této podpory na výměru ovocného 
sadu, odpovídající součtu dílčích pěstebních ploch příslušného ovocného druhu, 
evidovaných v evidenci ovocných sadů nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku, jestliže 
a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s 

výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele v období od podání žádosti nejméně do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku, 

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kterou žadatel žádá o platbu této podpory, byl 
vysázen v kalendářním roce 1995 nebo později, 

c) minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar součtu způsobilých 
dílčích pěstebních ploch daného ovocného druhu, na které žadatel žádá o platbu této 
podpory, činí 
1. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) až c), alespoň 200 ks/ha, 

nebo 
2. jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. d) až f), alespoň 2 000 ks/ha, 

d) je celý díl půdního bloku udržován v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v 
přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok a 

e) jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeny v 
terénu způsobilé od nezpůsobilých. 

  
(8) Jde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), Fond poskytne žadateli o podporu na 

produkci ovocných druhů s vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní 
orné půdy, která je 
a) osázená jahodníkem, 
b) vyhovující kritériu minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar příslušného dílu 

půdního bloku 20 000 ks/ha, 
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c) evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 
do 31. srpna příslušného kalendářního roku, 

  
d) žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v 

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a 
e) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení 

vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok. 
 

* * *  
 
Část platného znění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů, bez příloh, s vyznačením navrhovaných změn: 
 

* * *  
 

§ 5 
 

Žádost o poskytnutí platby 
 

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje 
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, 
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje 

platbu, včetně 
1. výměry dílu půdního bloku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází 

na území jednoho typu méně příznivých oblastí podle § 2, uvedou se v žádosti 
jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušných typech méně 
příznivých oblastí podle § 2 a 

2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu méně příznivých oblastí podle § 2, 
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v 

přílohách č. 1 až 4 k 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, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a 

d) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 
000 nebo podrobnějším. 

  
(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků 

uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaje o 
a) druzích rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních bloků a 
b) kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce 

posledního obmýtí, pokud již proběhlo. 
  

(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 6 
odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než 
jednom typu méně příznivých oblastí podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k 
součtu jednotlivých typů méně příznivých oblastí. 

  
(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za podmínek 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo se žádost zamítne. 
 

(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2018 
 

* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v 
oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, bez příloh, 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 

* * *  
 

§ 6 
Podmínky poskytnutí platby 

 
Platba se poskytne, jestliže žadatel 

a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně na 1 ha zemědělské půdy 
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na kterou lze podat žádost podle § 4 
odst. 2, 

b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, 
1. dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 

48/2017 Sb., a 
2. dodržuje úplný zákaz používání hnojiv9), s výjimkou pastvy hospodářských zvířat, 

c) má vedeny díly půdních bloků, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci využití půdy 
na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného 
kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 2 a zároveň se na těchto dílech půdních 
bloků nachází druh zemědělské kultury trvalý travní porost po celé uvedené období, 

d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na 
kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, plní podmínku 
zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3§ 7 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

 
* * *  

 
Část platného znění 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, bez příloh, s vyznačením navrhovaných změn: 
 

* * *  
 

§ 12  
Podopatření integrovaná produkce ovoce  

 
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce uvede   

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad 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 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.  

  
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém 

není uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,  
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo  
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  
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(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 
hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle nařízení vlády č. 
307/2014 Sb..  

  
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé 

výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad  
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v 

části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  
b) neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu; meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící 

k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím,  
c) 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 
půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku; 
záznamy o výsledcích rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních 
let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

d) provede každoročně  
1. odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu 

způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. a),  
2. v případě pěstování více ovocných druhů odběr jednoho vzorku z převládajícího druhu 

podle výměry na každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků 
do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného 
druhu pěstovaného v příslušném sadu,  

e) zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce 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 chemických látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a záznamy o 
výsledcích rozboru vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let 
následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,  

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 1. 
června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité 
pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše 
ovocného sadu do 15. srpna příslušného kalendářního roku,  

g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května do 
30. června příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební 
technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného 
sadu do 30. června příslušného kalendářního roku,  

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu 
meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu,  

i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného kalendářního roku školení zajišťované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o 
systému integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin,  

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného 
kalendářního roku  
1. meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického 

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

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle 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 následujících po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a  
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k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) 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) Podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) nebo e) se vztahují pouze na díl půdního 

bloku, na který je podána žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 7.  
  
(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na produkční plochu dílu půdního bloku 

vedeného v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském§ 3q zákona o zemědělství, na které se ode 
dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku 
nachází výsadba  
a) pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k 

tomuto nařízení a  
b) o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar produkční plochy  

1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,  
2. u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo  
3. u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců;  

v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku 
plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v 
žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku produkční plochu v členění na 
jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.  
  

(8) Produkční plochou se pro účely tohoto nařízení vlády rozumí dílčí plocha sadu 
evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a 
rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního 
ovocnářství§ 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo 
bobuloviny nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž součet výměry všech dílčích 
produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře 
příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele.  

  
(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných dílů půdních bloků nebo produkčních 
ploch, které žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1: 10 000 nebo 
podrobnějším. 
 

* * *  
 

§ 18  
Ponechávání nepokosených ploch  

 
(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle 

§ 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nejméně 12 hektarů ponechá každoročně při 
zemědělském obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3§ 7 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb.  
a) o rozloze nejméně 3 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,  
b) nejvýše 10 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,  
c) s maximální rozlohou jedné nepokosené plochy, která činí 1 hektar, a  
d) do 15. srpna nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 

písm. a) bodu 4 nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. října, pokud se jedná o díl 
půdního bloku podle § 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6 písm. a) bodu 3, 
nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku; při posuzování 
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výměry dílu půdního bloku pro účely plnění podmínky uvedené v tomto odstavci se od 
výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte výměra 
krajinného prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., který se 
nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.  

  
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do 

titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel do 
31. července příslušného kalendářního roku provede pastvu, nebo na díl půdního bloku, na 
kterém je prováděna obnova podle § 9 odst. 5v evidenci využití půdy ke dni podání 
žádosti o poskytnutí dotace evidováno provádění obnovy podle § 9 odst. 5 s datem 
zahájení obnovy nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace.  

  
(3) Žadatel může ponechat nepokosenou plochu podle odstavce 1 na dílu půdního bloku 

zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou 
nižší než 12 hektarů. V případě dobrovolného ponechání nepokosené plochy se na 
nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 vztahuje snížení dotace podle § 27 odst. 1 
písm. c) bodu 4 nebo § 28 odst. 1 písm. d) bodu 4 obdobně.  

  
(4) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace, zda se jedná o díl půdního bloku podle  

a) odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepokosenou plochu a žádá o poskytnutí dotace 
za ponechání nepokosené plochy,  

b) odstavce 2, na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy, nebo  
c) odstavce 3, na kterém se dobrovolně rozhodl ponechávat nepokosenou plochu, a na který 
žádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy. 
 

§ 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 podle § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., a  

b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly11) a odpadní vody12).  
  

(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§ 7 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 108; 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 
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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§ 7 

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  
a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3§ 7 

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,  
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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§ 7 

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  

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§ 7 

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,  
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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§ 7 

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.  
  

(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,  
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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§ 7 

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,  

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 
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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 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 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 
plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů, a  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za 
podmínek uvedených v písmenech c) a e) 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 108; 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 
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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. 
 

§ 20  
 

Podopatření zatravňování orné půdy  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na 

žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do 
podopatření zatravňování orné půdy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) 
bodů 1 až 6, 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 zatravňování orné půdy je zákres 

příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků 
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků 
zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, do kterého na daném dílu 
půdního bloku žádá o zařazení.  

  
(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné půdy lze díl půdního bloku, na kterém není 

uplatňováno  
a) žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo  
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2 anebo § 2 písm. b) nebo c) 
nařízení vlády č. 79/2007 Sb.  
  

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování orné půdy činí 0,5 
hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(5) Díl půdního bloku, který neměl v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 v 

evidenci využití půdy vedenu kulturu travní porost a od 1. ledna 2015 do dne doručení 
žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost, lze zařadit do 
podopatření  
a) podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské 

kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném 
území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a 
zároveň  
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo  
2. u kterého je alespoň 50%jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo 

mírně erozně ohrožená plocha20),  
b) podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem 

zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště 
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chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy 
Natura 200015) a zároveň  
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo  
2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně 

nebo mírně erozně ohrožená plocha20),  
c) podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské 

kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném 
území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a 
zároveň  

1. který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod21), 
nebo  

2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22), nebo  
d) podle § 2 písm. e) bodu 5 nebo 6, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem 

zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště 
chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy 
Natura 200015) a zároveň  
1. který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových 

vod21), nebo  
2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22),  

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod 
považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů vedených v evidenci využití 
půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových vod.  
  

(6) Jde-li o zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 4 až 6, zatravní žadatel celou 
plochu dílu půdního bloku sousedící s vodním útvarem tak, aby šíře zatravněné plochy činila 
nejméně 15 metrů.  

  
(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6  

a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu  
1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,  
2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, 

přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího 
protokolu, popřípadě uznaným osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém 
seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem kontrolovaným úředně nebo pod 
úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, jde-li o díl půdního bloku podle 
§ 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,  

3. druhově bohatou travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany 
přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 5, nebo  

4. regionální travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody, 
jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 3 nebo 6,  

b) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny 
na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,  

c) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31. května 
příslušného kalendářního roku,  

d) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a  
e) zajistí  

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

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.  
  

(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6  
a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku,  
b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 

pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,  
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c) zajistí  
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3§ 7 nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu d) a  
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného 

kalendářního roku,  
d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním  

1. do 30 dní od skončení pastvy, nebo  
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; 

tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,  
e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření 

podle § 2 písm. e) a  
f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. e) bodů 

2, 3, 5 a 6 pouze směsí shodného složení se směsí, kterou bylo provedeno zatravnění v 
prvním roce trvání závazku, nebo směsí schválenou místně příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

 
* * *  

 
§ 22a  

 
Podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku  

 
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného 

odtoku uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na 

žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do 
podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, 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 zatravňování drah soustředěného odtoku 

je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů 
půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.  

  
(3) Zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku lze díl půdního 

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

č. 79/2007 Sb.,  
c) nebyla v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 vedena v evidenci využití půdy 

kultura travní porost nebo od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení nebyla 
vedena v evidenci využití půdy kultura trvalý travní porost a  

d) je v evidenci využití půdy vymezena dráha soustředěného odtoku podle § 1 písm. u) 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného 

odtoku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.  

  
(5) Žadatel v prvním roce zařazení  

a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu  
1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,  
2. směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení a  
3. v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku,  

b) používá k výsevu pouze travní směs osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o 
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oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne 
vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených 
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně 
nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev je 
proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva 
podle zákona o oběhu osiva a sadby,  

c) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny 
na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,  

d) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději do 31. května 
příslušného kalendářního roku,  

e) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a  
f) zajistí  

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

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.  
  

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného 
odtoku  
a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku, za aplikaci hnojiv se nepovažuje 

pastva zvířat,   
b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice 

pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,  
c) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3§ 7 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., za podmínky uvedené v písmenu d) tohoto odstavce a  

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného 
kalendářního roku,  

d) 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 plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,  
e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření 

a  
f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do podopatření pouze směsí osiv 

podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení. 
 

* * *  
 

 
Část platného znění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, bez příloh, s vyznačením 
navrhovaných změn: 
 

* * *  
§ 9 

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace 
 

(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže 
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství, 
b) je zařazen do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je 

zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, 
c) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky9) a splňuje podmínky uvedené v § 10, 
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d)c) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce 
na zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle 
§ 6 odst. 3, 

e)d) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s 
1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v 

přílohách č. 1 a 3 k 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, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 
48/2017 Sb., 

2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v opatření ekologické 
zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků 
vedených v evidenci využití půdy na žadatele, 

3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v 
opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech 
půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele, 

4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a 

5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením, 
f)e) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se 

zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí 
a užití dotace minimálně po dobu 10 let, 

g)f) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto 
přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly 
prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let, 

h)g) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření 
ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a 

i)h) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky 
zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a 
v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

  
(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. 
a) pro něj neplatí. 

  
(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle 

evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, 
pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního 
porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a). 

  
(4) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) 

na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby 
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku 
souvislý travní porost a byla 
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo 
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta. 
  

(5) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem 
příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 4 provedení 
první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího 
travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky. 
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§ 10 
Aktivní zemědělec 

 
(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR. 
  
(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
  
(3) V případě, že se žadatele podle § 2 týkají podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, 

současně s žádostí o dotaci 
a) uvede na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy 

ze zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období ke dni doručení žádosti o 
dotaci a 

b) přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů podle písmene a) o 
jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské 
činnosti s účetními záznamy žadatele. 

  
(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v 

přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby 
zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele; v tomto případě se na tohoto 
žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo organizační 
složkou státu, předloží současně se žádostí dokument o svém založení, ve kterém je 
uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti 
vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy 
majetku České republiky. 

 
§ 11  

 
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost  

 
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního 

bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,  
a) zajistí  

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

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku,  

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování 
travních porostů nestanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. jinak,  
b) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to 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° a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11), ochranných 
pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),  

c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního 
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve 
zvláště chráněných územích11), ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech 
soustavy Natura 200013),  

d) může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě 

                                                 
11) § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
12) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
13) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb. 
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pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním 
nejvýše jednou za 5 let; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné 
mulčování po splnění podmínek sečí a  

e) splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního 
roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské 
půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem 
zemědělské kultury trvalý travní porost.  

  
(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) 

považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a 
článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto 
označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.  

  
(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného 

kalendářního roku za toto kontrolní období  
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 

evidence podle plemenářského zákona a  
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v 

hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského 
zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na 
velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.  

  
(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní 

podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu 
hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující 
jejich zohlednění.  

  
(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den 
kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v 
souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední 
evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také 
podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni 
kontrolního období. 
 

* * *  
§ 13 

 
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost 

 
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku 

s druhem zemědělské kultury travní porost, 
a) zajistí 

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

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku, 

b) provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to 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 108. 

* * *  
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§ 15 
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad  

 
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního 

bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 2 
odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském, ve znění pozdějších předpisů§ 3q zákona o zemědělství, je povinen v 
žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na  
a) intenzivní sady, nebo  
b) ostatní sady.  
  

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)  
a) vyznačí v mapě dílů půdních bloků umístění technického zařízení uvedeného v části B 

přílohy č. 10 k tomuto nařízení,  
b) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na 

které se nachází výsadba  
1. pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 

8 k tomuto nařízení a  
2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u 

jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u 
ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti 
o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,  

c) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba 
tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 
let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi 
bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; 
nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného 
stromu, který má maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm; 
výška kmene se měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,  

d) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu 
zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není 
přípustný,  

e) neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,  
f) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu 

meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku,  

g) provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 
15. srpna příslušného kalendářního roku,  

h) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v 
souladu s pěstební technologií,  

i) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného 
dílu půdního bloku,  

j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce 
ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční 
hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem 
vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce,  

k) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného 
kalendářního roku  
1. meteorologické prvky o teplotě a vlhkosti vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení 

podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 
10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části dílu 
půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci bylo umístěno alespoň jedno technické 
zařízení, a  
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2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy 
č. 11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; 
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po 
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a  

l) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene k) a zaznamenává 
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 10 a části 
B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která 
by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému 
záznamu; záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle písmene l) 
uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam 
proveden.  

  
(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)  

a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na 
které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar 
produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných 
keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 
31. prosince příslušného kalendářního roku,  

b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla výsadba tvořena ušlechtilými 
odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze 
podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba pravokořenných 
stromů ušlechtilých odrůd je možná,  

c) nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských 
plodin v meziřadí,  

d) zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými 
zvířaty,  

e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo 
pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku,  

f) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu 
meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, 

g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 
15. srpna příslušného kalendářního roku,  

h) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v 
souladu s pěstební technologií,   

i) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného 
dílu půdního bloku a  

j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce 
ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční 
hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem 
vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce.  

  
(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. j) neplatí v případě prvních 3 let od založení 

sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.  
  
(5) Produkční plochou se rozumí v případě  

a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 
1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle 
vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech 
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství§ 3q zákona o zemědělství, a to v 
členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře,  
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b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 
1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle 
vyhlášky č. 88/2006 Sb.§ 3q zákona o zemědělství, a to v členění na ovocné stromy 
nebo ovocné keře. 

 
* * *  
§ 19 

Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin 

 
(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé 

požadavky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e)písm. d) bodu 2 nebo 3. 
  
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného 

požadavku podle § 9 odst. 1 písm. e)písm. d) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové 
míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o 
kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o 
kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný 
požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou. 

  
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e) 

písm. d) bodu 2 nebo 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 
  
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení 

kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 
provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 
písm. epísm. d)) bodu 2 nebo 3 takto: 
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení, 
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení, 
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo 
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení. 
  

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného 
požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení 
podle odstavce 4. 

  
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za 

každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e)písm. d) bodu 2 nebo 3 považuje 
druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku. 

  
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného 

požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e)písm. d) bodu 
2 nebo 3 takto: 
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení, 
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení, 
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo 
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení. 
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§ 20 
Snížení dotace při nesplnění podmínek 

 
(1) V případě nesplnění podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, s 

výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. e)písm. d) bodu 2 nebo 3, Fond v 
závislosti na konkrétním nesplnění podle § 21 až 25 
a) sníží dotaci vypočtenou podle § 18 v těchto úrovních 

1. 3 %, 
2. 10 %, 
3. 25 %, nebo 
4. 50 %, nebo 

b) neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce. 
  

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 21 až 24 uvedeno jinak, je 
uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 18 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) 
vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne. 

  
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné 

podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v 
průběhu jednoho kalendářního roku. Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek 
souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném 
kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 11, § 12 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), § 
13, 14, § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), § 16 nebo 17. 

  
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky14), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v 
žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je 
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 

%15), 
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 

%15), nebo 
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %15). 

 
* * *  

 
§ 25 

Neposkytnutí dotace 
  

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li 
Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření 
ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek 
pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč 
do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 
23 zákona o ekologickém zemědělství. 

  
(2) Dotace v rámci opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce 

neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), c) nebo d)písm. a) nebo c), nebo 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. f) nebo g)písm. e) nebo f); za nesplnění 

se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků 
na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo 
záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství. 
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(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle 
§ 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění 
podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 
% celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci 
využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost. 

  
(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce 

neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) a 
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v 
kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 
hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat 
poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované 
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní 
porost. 

  
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a). 

  
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a). 

  
(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. a). 

  
(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se 
považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 12 odst. 7 písm. h) do 31. ledna 
kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci. 

  
(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 

se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 13 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury travní porost. 

  
(10) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 se v 

příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací 
na daném dílu půdního bloku. 

  
(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 

odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. j), za nesplnění podmínky se považuje 
rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 2 písm. j) do 31. ledna kalendářního 
roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci. 

  
(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 

odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. j), za nesplnění podmínky se považuje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAVAEV3B3)



29 
 

rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 3 písm. j) do 31. ledna kalendářního 
roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci. 

  
(13) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle 

§ 17 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění 
podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky 
významného prvku krajinotvorný sad. 
  

(14) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku, na kterém 
bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2, 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c), 
c) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b), nebo 
d) nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. a). 
  

(15) Výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle odstavce 14 neposkytne, se 
do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne. 

 
* * *  
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