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V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 § 2  

Členění přechodně podporované oblasti  

(1) Přechodně podporovaná oblast se 

člení na  

a) typ XOA, a  
b) typ XOB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32013R1305 Článek 31 Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
5.  Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v 
období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci 
tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v 
programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 
odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to 
v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby 
stanovené v programu pro programové období 2007–2013 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020. Jakmile 
výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování 
částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve 
vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování. Po dokončení vymezení obdrží 
příjemci v oblastech, které jsou i nadále způsobilé, platby v 
rámci tohoto opatření v plné výši.          
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§ 3 odst. 1 a 2 
 

§ 3  

Žadatel o poskytnutí platby  
(1) O poskytnutí platby pro přechodně 

podporovanou oblast (dále jen „platba“) 
může požádat fyzická nebo právnická 
osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle § 

2e až 2ha zákona o zemědělství a  
b)  zemědělsky obhospodařuje v 

přechodně podporované oblasti 
nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené 
na ni v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů podle  zákona o 
zemědělství (dále jen „evidence využití 
půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 
odst. 3 poskytnout.   

(2) O poskytnutí platby může požádat 
též organizační složka státu podle zákona o 
majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, která 
splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. 
b). 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Článek 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
 
2.  Platby se poskytují zemědělcům, kteří se zaváží 
provozovat zemědělskou činnost v oblastech určených podle 
článku 32 a kteří jsou aktivními zemědělci ve smyslu článku 9 
nařízení (EU) č. 1307/2013, jak je uplatňován v daném 
členském státě. 
 

 
 

§ 3 odst. 3 § 3  

Žadatel o poskytnutí platby  

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo 
organizační složka státu podle odstavce 2 
(dále jen „žadatel“) doručí Fondu žádost o 
poskytnutí platby do 15. května příslušného 
kalendářního roku, a to na formuláři 
vydaném Fondem pro příslušný kalendářní 
rok v rámci jednotné žádosti. 
 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 
 
 
 
 

Článek 72 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 11 
 
 
 
 

Článek 72 

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 

4.   Členský stát může rozhodnout, že jednotná žádost o 
podporu zahrnuje několik režimů podpor nebo všechny režimy 
podpor a opatření uvedená v článku 67, nebo jiné režimy 
podpor a opatření. 

 
Článek 11 

Jednotná žádost 

Jednotná žádost se vztahuje alespoň na žádost o přímé 
platby podle čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o režim základní platby nebo režim jednotné platby na 
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32014R0809 

 
 
 

Článek 13 

plochu a jiné režimy podpory na plochu. 

 
Článek 13 

Konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o 
podporu nebo žádostí o platbu 

1.  Členské státy stanoví konečná data, k nimž se podávají 
jednotná žádost, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu. 
Tímto konečným datem je nejpozději 15. květen každého 
roku. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko a Švédsko však 
mohou stanovit pozdější den, kterým je nejpozději 15. červen. 

§ 4 odst.1 
písm. b) 

§ 4 
Žádost o poskytnutí platby 

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen 
„žádost“) obsahuje 
b) seznam dílů půdních bloků vedených v 
evidenci využití půdy, na které žadatel 
požaduje platbu, včetně  
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, 
který se celou výměrou nenachází na 
území jednoho typu přechodně 
podporované oblasti, uvedou se v žádosti 
jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku 
nacházejících se v příslušném typu 
přechodně podporované oblasti a  
2. zařazení dílu půdního bloku do 
příslušného typu přechodně podporované 
oblasti, 

32013R1306 
 

Článek 72 
 

Článek 72 

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 

1.   Příjemce podpory uvedené v čl. 67 odst. 2 předkládá 
každý rok žádost o přímé platby pro příslušnou plochu nebo 
žádost o platbu pro příslušná opatření pro rozvoj venkova 
týkající se zvířat, ve které případně uvede: 

 a) všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku a 
nezemědělské plochy, pro které je požadována podpora podle 
čl. 67 odst. 2; 

 b) platební nároky ohlášené k aktivaci 

c) veškeré další informace stanovené v tomto nařízení nebo 
vyžadované pro účely provádění příslušných právních 
předpisů v odvětví zemědělství nebo vyžadované dotyčným 
členským státem. 

 

 

§ 4 odst.1 
písm. c) 

§ 4  
Žádost o poskytnutí platby  

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen 
„žádost“) obsahuje  
c) zákres dílů půdních bloků podle písmene 

b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 
1 : 10 000 nebo podrobnějším a  

 

32013R1306 
 

 

 

 

Článek 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 70 

Systém identifikace zemědělských pozemků 

1.   Systém identifikace zemědělských pozemků je vytvořen 
na základě map, dokumentů evidence pozemků nebo jiných 
kartografických údajů. Využívané postupy se zakládají na 
postupech počítačového zeměpisného informačního systému, 
včetně leteckých nebo družicových snímků se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň 
přesnosti kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWCK72R1)



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 72 

měřítku 1:5 000, přičemž se zohlední tvar a stav pozemku. To 
se stanoví podle stávajících standardů Unie. 

Aniž je dotčen první pododstavec členské státy mohou i 
nadále využívat těchto postupů, včetně leteckých nebo 
družicových snímků se stejnými standardy, které zaručují 
přesnost rovnající se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:10 000 od roku 2016, získaných na základě dlouhodobých 
smluv dohodnutých před listopadem roku 2012. 

 
Článek 72 

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 

3.   Členské státy poskytnou, mimo jiné elektronickou cestou, 
předtištěné tiskopisy na základě ploch určených v 
předcházejícím roce, jakož i grafické dokumenty znázorňující 
polohu těchto ploch. 

 

§ 4 odst. 1 
písm. d) 

§ 4  
Žádost o poskytnutí platby  

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen 
„žádost“) obsahuje  
d) prohlášení žadatele o tom, že se 

zavazuje dodržovat pravidla 
podmíněnosti uvedená 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, ve znění 
pozdějších předpisů, po celý kalendářní 
rok na veškeré jím obhospodařované 
zemědělské půdě. 

  
 

32013R1306 
 
 

 
 

Článek 91, 
92 a 93 

 
 

 

Článek 91 
Obecné pravidlo 

1. Pokud příjemce stanovený v čl. 92 nedodržuje pravidla 
podmíněnosti stanovené v článku 93, uloží se mu správní 
sankce.  
 

Článek 92 
Dotčení příjemci 

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří získávají přímé 
platby podle nařízení (EU) č. 1307/2013 platby podle článků 
46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 a roční prémie podle čl. 
21 odst. 1 písm. a) a b), článků 28 až 31, 33 a 34 nařízení 
(EU) č. 1305/2013. 

Článek 93 

Pravidla podmíněnosti 

1.   Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na 
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy stanovené na 
vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež se týkají: 
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a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého zemědělského 
stavu půdy; 

 

b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin; 
 

c) dobrých životních podmínek zvířat. 
 

§ 4 odst. 3 § 4  
Žádost o poskytnutí platby  

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené 
v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek 
stanovených přímo použitelným předpisem 
Evropské unie sníží nebo žádost zamítne. 

32014R0640 Článek 13 Článek 13 
Opožděné podání 

1.  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností 
podle článku 4 má podání žádosti o podporu nebo žádosti o 
platbu podle tohoto nařízení po uplynutí konečného data pro 
toto podání stanoveného Komisí na základě čl. 78 písm. b) 
nařízení (EU) č. 1306/2013 za následek snížení částek, na 
které by měl příjemce nárok, kdyby žádost podal ve 
stanovené lhůtě, o 1 % za každý pracovní den. 

Aniž jsou dotčena jakákoli konkrétní opatření, která musí 
členské státy přijmout s cílem zajistit včasné předkládání 
veškerých podkladů tak, aby bylo možné naplánovat a provést 
účinné kontroly, první pododstavec se použije rovněž na 
žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo jiná prohlášení, 
které mají být předloženy příslušnému orgánu, pokud tyto 
žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo prohlášení 
zakládají způsobilost pro získání dotčené podpory. V takovém 
případě se snížení vztahuje na částku, která je za dotčenou 
podporu splatná. 

Přesáhne-li toto prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se 
žádost za nepřípustnou a příjemci není poskytnuta žádná 
podpora. 

2.  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností 
podle článku 4 platí, že pokud příjemce režimů stanovených v 
článcích 46 a 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, na kterého se rovněž vztahují povinnosti v 
oblasti podmíněnosti v souladu s článkem 92 nařízení (EU) č. 
1306/2013, nepodá formulář jednotné žádosti do uplynutí 
konečného data uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci 
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tohoto článku, uplatní se snížení částek o 1 % za každý 
pracovní den. Maximální snížení nepřekročí 25 %. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 nařízení (EU) 
č. 1308/2013 vydělenou třemi pro účely restrukturalizace a 
konverze. 

3.  S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností 
podle článku 4 má podání změny jednotné žádosti nebo 
žádosti o platbu po uplynutí konečného data pro toto podání 
stanoveného Komisí na základě čl. 78 písm. b) nařízení (EU) 
č. 1306/2013 za následek snížení částek vztahujících se ke 
skutečnému využití dotčených zemědělských pozemků o 1 % 
za každý pracovní den. 

Změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu jsou přípustné 
pouze do nejzazšího možného dne pro opožděné podání 
jednotné žádosti nebo žádosti o platbu uvedeného v odst. 1 
třetím pododstavci. Pokud však tento den nastane dříve než 
konečné datum pro podání změny jednotné žádosti nebo 
žádosti o platbu podle prvního pododstavce tohoto odstavce 
nebo připadne-li na toto konečné datum, pokládají se změny 
jednotné žádosti nebo žádosti o platbu provedené po tomto 
datu za nepřípustné. 

§ 4 odst. 4 § 4 

Žádost o poskytnutí platby  

(4) Žádost může podat žadatel, 

kterému byla přiznána platba podle nařízení 

vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách 

poskytování plateb pro oblasti s přírodními 

nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení. 

 

32013R1305 
 

Článek 31 Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
5.   Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v 
období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci 
tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v 
programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 
odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to 
v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby 
stanovené v programu pro programové období 2007–2013 
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podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020. Jakmile 
výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování 
částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve 
vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování. 

Po dokončení vymezení obdrží příjemci v oblastech, které 
jsou i nadále způsobilé, platby v rámci tohoto opatření v plné 

výši. 

§ 5 odst. 1,3 a 
4 

§ 5  
Platba 

  
(1) Platba je poskytována Fondem na 

díl půdního bloku vedený v evidenci využití 

půdy, který se nachází v přechodně 

podporované oblasti.  

 

(3) Platbu lze poskytnout na 

zemědělskou půdu, na které jsou v evidenci 

využití půdy vedeny podle nařízení vlády č. 

307/2014 Sb., o stanovení podrobností 

evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů, ve znění pozdějších předpisů, tyto 

druhy zemědělské kultury: 

a) travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, 

která byla ke dni 30. září 2014 vedena v 

evidenci využití půdy s druhem 

zemědělské kultury travní porost, nebo  

b) trvalý travní porost. 

 

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy 

uvedené v odstavci 3 činí 

a) v roce 2018  

1. 70 EUR v oblasti typu XOA,  

32013R1305 
 

Článek 31, 
příloha II 

Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
1.  Platby pro zemědělce v horských oblastech a jiných 

oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními se 
poskytují ročně na hektar zemědělské plochy s cílem 
poskytnout zemědělcům plnou nebo částečnou kompenzaci 
za dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezeními 
zemědělské produkce v dotyčné oblasti. 

3.  Platby se stanovují v rozmezí mezi minimální a maximální 
částkou stanovenou v příloze II. Tyto platby mohou být v 
řádně odůvodněných případech zvýšeny s přihlédnutím ke 
zvláštním okolnostem, které musejí být v programech rozvoje 
venkova zdůvodněny. 

5.   Kromě plateb podle odstavce 2 mohou členské státy v 
období mezi rokem 2014 a 2020 poskytovat platby v rámci 
tohoto opatření příjemcům v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 způsobilé v 
programovém období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového vymezení podle čl. 32 
odst. 3 nadále způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a to 
v průběhu období čtyř let. Toto období počíná dnem, kdy bylo 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby 
stanovené v programu pro programové období 2007–2013 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
končí na úrovni nejvýše 20 % nejpozději v roce 2020. Jakmile 
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2. 56 EUR v oblasti typu XOB,   

b) v roce 2019    

1. 47 EUR v oblasti typu XOA,  

2. 38 EUR v oblasti typu XOB,  

c) v roce 2020  

1. 25 EUR v oblasti typu XOA,  

2. 25 EUR v oblasti typu XOB.  

 

výše platby v důsledku uplatňování postupného snižování 
částky dosáhne 25 EUR, může členský stát pokračovat ve 
vyplácení plateb na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování. 

PŘÍLOHA II 
ČÁSTKY A MÍRY PODPORY  

Článe
k 

Předmět Maximální částka v EUR nebo míra 

Čl. 31 
odst. 
3 

Platby pro oblasti 
s přírodními či 
jinými zvláštními 
omezeními 

25 

minimální částka na hektar 
ročně v průměru na plochu, na 
niž je příjemci poskytována 
podpora 

250 
maximální částka na hektar 
ročně 

450 
maximální částka na hektar 
ročně v horských oblastech 
podle čl. 32 odst. 2 

 

§ 5 odst. 8 a 9 § 5  
Platba 

(8) Fond platbu vypočtenou podle 

odstavce 2 upraví takto:  

a) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 300 ha, 

sníží platbu na přesahující výměru o 10 

%,  

b) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 500 ha, 

sníží platbu na přesahující výměru o 18 

%,  

c) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 900 ha, 

sníží platbu na přesahující výměru o 22 

%,  

d) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

32013R1305 
 

Článek 31 Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 

4.  Členské státy zajistí postupné snižování plateb po 

překročení určité prahové úrovně plochy jednotlivých podniků, 
která bude vymezena v programu, s výjimkou případů, kdy 
podpora zahrnuje pouze minimální platbu na hektar ročně v 
souladu s přílohou II. 
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na kterou lze platbu poskytnout, 1 800 

ha, sníží platbu na přesahující výměru o 

27 % a  

e) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, 

na kterou lze platbu poskytnout, 2 500 

ha, sníží platbu na přesahující výměru o 

30 %.  

(9) Fond pro účely úpravy výše platby 
podle odstavce 8 sčítá výměru 
zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 tak, 
že stanoví výměru přechodně 
podporované oblasti typu XOA podle § 
2 odst. 1 písm. a) a k této výměře 
připočte výměru přechodně 
podporované oblasti typu XOB podle § 
2 odst. 1 písm. b). 

§ 6 odst. 1 
písm. a)  

§ 6  

Podmínky poskytnutí platby  
 

(1) Fond platbu poskytne, jestliže  
a) žadatel zemědělsky hospodaří v 

přechodně podporované oblasti 
nejméně na 1 ha zemědělské půdy 
podle § 5 odst. 3,  

 
 

 

32013R1305 Článek 31 
odst. 1 

 

Článek 31 
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními 
1.  Platby pro zemědělce v horských oblastech a jiných 

oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními se 
poskytují ročně na hektar zemědělské plochy s cílem 
poskytnout zemědělcům plnou nebo částečnou kompenzaci 
za dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezeními 
zemědělské produkce v dotyčné oblasti. 

 
§ 6 odst. 1 
písm. b) 

§ 6  

Podmínky poskytnutí platby  
 
(1) Fond platbu poskytne, jestliže 
 
b) žadatel v kalendářním roce, za který má 

být platba poskytnuta, dodržuje pravidla 
podmíněnosti uvedená v přílohách 1 až 
4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,  

 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 91, 
92 a 93 

 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 91 
Obecné pravidlo 

1. Pokud příjemce stanovený v čl. 92 nedodržuje pravidla 
podmíněnosti stanovené v článku 93, uloží se mu správní 
sankce.  
 

Článek 92 
Dotčení příjemci 

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří získávají přímé 
platby podle nařízení (EU) č. 1307/2013 platby podle článků 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWCK72R1)

aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='72/2015%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='48/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='48/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 a roční prémie podle čl. 
21 odst. 1 písm. a) a b), článků 28 až 31, 33 a 34 nařízení 
(EU) č. 1305/2013. 
 

Článek 93 
Pravidla podmíněnosti 

1.   Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na 
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy stanovené na 
vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež se týkají: 

a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého 
zemědělského stavu půdy; 

b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin; 

c) dobrých životních podmínek zvířat. 
 

§ 6 odst. 1 
písm. c) a d) 

§ 6  

Podmínky poskytnutí platby  
 

(1) Fond platbu poskytne, jestliže 

c) díly půdních bloků, na které je 
požadováno poskytnutí platby, jsou v 
evidenci využití půdy vedeny na 
žadatele minimálně ode dne doručení 
žádosti Fondu do 30. září příslušného 
kalendářního roku a zároveň se na 
těchto dílech půdních bloků nachází po 
celé uvedené období druh zemědělské 
kultury podle § 5 odst. 3 a 

 

d) žadatel na výměře zemědělské 

půdy s druhem zemědělské kultury travní 

porost a trvalý travní porost, na kterou je 

požadováno poskytnutí platby v příslušném 

kalendářním roce, plní podmínku 

zemědělského obhospodařování 

stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 

32013R1307 
 

Článek 4 Článek 4 

Definice a související ustanovení 

 
1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

c) „zemědělskou činností“: 

i) produkce, chov zvířat nebo pěstování zemědělských plodin včetně 

sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské 

účely, nebo 

ii) udržování zemědělských ploch ve stavu vhodném pro pastvu nebo 

pěstování plodin bez přípravy, která jde nad rámec běžných způsobů 

zemědělské praxe a použití strojů, na základě kritérií stanovených 

členskými státy na základě rámce stanoveného Komisí, nebo 

iii) provádění minimální činnosti vymezené členskými státy, která je 

prováděna na zemědělských plochách přirozeně ponechávaných ve 

stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin; 

e) „zemědělskou plochou“ jakákoli plocha orné půdy, trvalých 

travních porostů a stálých pastvin nebo trvalých kultur; 
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50/2015 Sb., o stanovení některých 

podmínek poskytování přímých plateb 

zemědělcům a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády, ve znění 

pozdějších předpisů. 

h) trvalými travními porosty a stálými pastvinami“ (společně uváděné 

jako „trvalé travní porosty“) půda využívaná k pěstování trav nebo 

jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle 

vytvořených (umělý osev) plochách, která nebyla zahrnuta do 

střídání plodin v zemědělském podniku po dobu pěti a více let, jakož 

i, rozhodnou-li tak členské státy, půda, která nebyla po dobu pěti a 

více let zorána; lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny a stromy, 

které mohou být spásány, jakož i, rozhodnou- li tak členské státy, jiné 

druhy jako křoviny a stromy, které mohou produkovat krmivo, pokud 

trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují. Členské státy mohou 

rovněž rozhodnout, že za trvalé travní porosty považují:  

i) půdu, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených 

místních postupů v případech, kdy na plochách využívaných jako 

pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny, nebo  

ii) půdu, kterou lze spásat a na které trávy a jiné bylinné pícniny 

na plochách využívaných jako pastviny nepřevažují nebo se zde 

nevyskytují.; 

i) „trávami nebo jinými bylinnými pícninami“ všechny zelené rostliny 
obvykle se vyskytující na přírodních pastvinách nebo běžně 

obsažené v osevních směsích pro pastviny nebo louky v členském 
státě, bez ohledu na to, zda jsou využity pro pastvu zvířat či nikoli; 

 
§ 7 odst. 1 § 7  

Oznámení o převodu obchodního 
závodu  

(1) Dojde-li po podání žádosti k 
převodu obchodního závodu podle čl. 8 
nařízení Komise (EU) č. 809/2014, doručí 
nabyvatel oznámení o tomto převodu 
Fondu na formuláři vydaném Fondem 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, 
kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v 
evidenci využití půdy na nabyvatele.  
 

32014R0809 
 

Článek 8 Článek 8 
Převod zemědělských podniků 

1.  Pro účely tohoto článku se: 

a) „převodem zemědělského podniku“ rozumí prodej, 
pronájem nebo jakýkoli podobný typ transakce, který se týká 
dotyčných produkčních jednotek; 

b) „převodcem“ rozumí příjemce, jehož zemědělský podnik se 
převádí na jiného příjemce; 

c) „nabyvatelem“ rozumí příjemce, na něhož se zemědělský 
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podnik převádí. 

2.  Pokud se zemědělský podnik převádí jako celek z jednoho 
příjemce na druhého po podání žádosti o podporu nebo 
žádosti o platbu a před splněním všech podmínek pro 
poskytnutí podpory, neposkytne se převodci žádná podpora 
pro převáděný zemědělský podnik. 

3.  Podpora nebo platba, o kterou požádal převodce, se 
poskytne nabyvateli, pokud: 

a) nabyvatel informuje o převodu příslušný orgán ve lhůtě 
stanovené členskými státy a požádá o vyplacení podpory; 

b) nabyvatel předloží veškeré důkazy požadované příslušným 
orgánem; 

c) převáděný zemědělský podnik splňuje všechny podmínky 
pro poskytnutí podpory. 

4.  Jakmile nabyvatel informuje příslušný orgán a požádá o 
vyplacení podpory v souladu s odst. 3 písm. a): 

a) veškerá práva a povinnosti převodce, které vyplývají z 
právního vztahu mezi převodcem a příslušným orgánem v 
souvislosti se žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, 
přecházejí na nabyvatele; 

b) veškeré kroky nezbytné pro poskytnutí podpory a veškerá 
prohlášení, která učinil převodce před převodem, se přičítají 
nabyvateli pro účely uplatnění příslušných pravidel Unie; 

c) považuje se převáděný zemědělský podnik pro dotyčný rok 
podání žádosti za samostatný zemědělský podnik. 

5.  Členské státy mohou popřípadě rozhodnout, že poskytnou 
podporu převodci. V takovém případě: 

a) se neposkytne žádná podpora nabyvateli; 
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b) členské státy zajistí, aby se obdobně použily požadavky 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 4. 

§ 8 odst. 1 
§ 9 odst. 1 až 

3 

§ 8  

Poskytnutí snížené platby  

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel 
intenzitu chovu hospodářských zvířat podle 
§ 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat v kontrolním 
období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň 
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 
obhospodařované žadatelem, sníží platbu o  

a) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou 
intenzitu chovu jednou,  

b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou 
intenzitu chovu dvakrát, nebo  

c) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou 
intenzitu chovu třikrát. 
 

§ 9  
Neposkytnutí platby  

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že 
žadatel 

a) nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 
2 a Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat činila alespoň 
jednou v kontrolním období méně než 
0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy obhospodařované 
žadatelem a vedené v evidenci využití 
půdy s druhy zemědělské kultury podle 
§ 5 odst. 3, nebo  

b) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu 

32014R0640 Článek 35 Článek 35 

Nesoulad s jinými kritérii způsobilosti, než je velikost plochy 
nebo počet zvířat, se závazky nebo s dalšími povinnostmi 

1.  Požadovaná podpora je zamítnuta nebo v plné výši 
odňata, nejsou-li dodržena kritéria způsobilosti. 

2.  Požadovaná podpora je zamítnuta nebo v plné výši či 
zčásti odňata, nejsou-li dodrženy tyto závazky nebo jiné 
povinnosti: 

a) závazky stanovené v programu rozvoje venkova nebo 

b) případně další povinnosti související s danou operací 
stanovené v právních předpisech Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisech nebo v programu rozvoje venkova, 
zejména v normách a požadavcích týkajících se veřejných 
zakázek, státních podpor a jiných závazných normách a 
požadavcích. 

3.  Při rozhodování o výši zamítnuté nebo odňaté podpory v 
důsledku nesouladu se závazky nebo jinými povinnostmi 
uvedenými v odstavci 2 přihlédne členský stát k závažnosti, 
rozsahu, trvání a opakování nesouladu týkajícího se 
podmínek poskytování podpory podle odstavce 2. 

Závažnost nesouladu závisí zejména na závažnosti z něj 
vyplývajících důsledků, přičemž se zohledňují cíle 
nedodržených závazků nebo povinností. 

Rozsah nesouladu závisí zejména na účinku, který vyvolá na 
celkovou operaci. 

Trvání závisí zejména na době, po kterou účinek trvá, nebo na 
možnosti tento účinek přiměřenými prostředky ukončit. 
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chovu hospodářských zvířat v rozsahu 
stanoveném v § 6 odst. 2 a Fondem 
zjištěná intenzita chovu hospodářských 
zvířat v kontrolním období byla vyšší 
nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 
velké dobytčí jednotky na 1 ha 
zemědělské půdy obhospodařované 
žadatelem a vedené v evidenci využití 
půdy s druhy zemědělské kultury podle 
§ 5 odst. 3. 

(2) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že 
žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 
odst. 1 písm. a).  

 (3) Fond platbu neposkytne na 
výměru nabytou podle § 7, pokud nabyvatel 
Fondu nedoručí oznámení o převodu 
obchodního závodu na Fondem vydaném 
formuláři, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k 
převodu dílů půdních bloků v evidenci 
využití půdy.  

(4) Fond platbu na díl půdního bloku 

neposkytne, zjistí-li, že žadatel na tomto 
dílu půdního bloku nesplnil podmínku 
uvedenou v § 6 odst. 1 písm. c). 

Opakování závisí na tom, zda byl obdobný nesoulad zjištěn již 
dříve během posledních čtyř let nebo v průběhu celého 
programového období 2014–2020, pokud jde o stejného 
příjemce a stejné opatření nebo typ operace nebo o obdobné 
opatření v případě programového období 2007–2013. 

4.  V případě víceletých závazků nebo plateb platí, že odnětí 
na základě kritérií uvedených v odstavci 3 se rovněž vztahuje 
na částky, které byly pro účely téže operace vyplaceny již v 
předchozích letech. 

5.  V případě, že celkové posouzení na základě kritérií 
uvedených v odstavci 3 vede ke zjištění závažného 
nesouladu, podpora je zamítnuta nebo v plné výši odňata. 
Příjemce je navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu 
a během následujícího kalendářního roku vyloučen ze 
stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření. 

6.  Pokud se prokáže, že příjemce poskytl za účelem získání 
podpory nepravdivé důkazy nebo že vlastní nedbalostí 
neposkytl potřebné informace, podpora je zamítnuta nebo v 
plné výši odňata. Příjemce je navíc během kalendářního roku 
zjištění nesouladu a během následujícího kalendářního roku 
vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci 
téhož opatření. 

7.  Pokud v průběhu tří kalendářních let následujících po 
kalendářním roce zjištění nelze odnětí podpory a správní 
sankce uvedené v odstavcích 1, 2, 4, 5 a 6 plně vyrovnat v 
souladu s článkem 28 prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 908/2014, nevyrovnaný zůstatek se zruší. 

 

§ 8 odst. 2 (2) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci 

jednotné žádosti neuvedl veškerou plochu v 
souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
uvedenou v žádosti a souhrnem celkové 

32014R0640 
 

Článek 16 Článek 16 
Neohlášení všech ploch 

1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami uvedenými v čl. 
72 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou 
plochou ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
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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 %,  

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

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

na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou plochou 
neohlášených pozemků na druhé straně je větší než 3 % 
ohlášené plochy, celková částka přímých plateb na plochu 
nebo podpory v rámci opatření podpory na plochu splatných 
tomuto příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti na 
závažnosti opomenutí. 

Sankce vypočítaná v souladu s prvním pododstavcem se sníží 
o částku jakýchkoli správních sankcí uplatněných v souladu s 
čl. 28 odst. 2. 

 

§ 10 § 10  
Vrácení platby  

Fond rozhodne o vrácení platby nebo její 
části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že 
žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, 
nesplňoval podmínky pro její poskytnutí. 

32014R0809 
 

Článek 7 Článek 7 

Zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek 

1.  V případě neoprávněné platby příjemce vrátí dotyčnou 
částku, která je případně zvýšena o úrok vypočítaný v souladu 
s odstavcem 2. 

2.  Úroky se vypočítají za období od uplynutí platební lhůty pro 
příjemce uvedené v inkasním příkazu, která nesmí být 
stanovena na více než 60 dnů, do okamžiku vrácení nebo 
odečtení částky. 

Použitelná úroková sazba se vypočítá podle ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, nesmí však být nižší než 
úroková sazba použitelná pro vymáhání částek podle 
vnitrostátních předpisů. 

3.  Povinnost vrátit částku uvedená v odstavci 1 se neuplatní, 
pokud byla platba provedena omylem příslušného orgánu 
nebo jiného orgánu a pokud příjemce nemohl chybu 
přiměřeným způsobem odhalit. 

Pokud se však chyba týká skutečností rozhodných pro 
výpočet dotyčné platby, použije se první pododstavec pouze v 
případě, že rozhodnutí o vrácení nebylo sděleno do 12 
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měsíců od provedení platby. 

§ 11 § 11  
Společné ustanovení  

Jestliže nebyly dodrženy podmínky 
stanovené tímto nařízením v důsledku 
zásahu vyšší moci, ustanovení o snížení, 
neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 8 
až 10 se nepoužijí.  

 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 
 
 

Článek 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Článek 4 

Článek 2 
Definice používané v tomto nařízení 

 
2.   Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší 
mocí“ a „mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto 
případy: 

a) úmrtí příjemce; 

b)déletrvající pracovní neschopnost příjemce; 

c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne 
zemědělský podnik; 

d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k 
chovu zvířat; 

e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna 
hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část; 

f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké 
části, nemohlo-li být tomuto vyvlastnění předjímáno v den 
podání žádosti. 
 

Článek 4 
Vyšší moc a mimořádné okolnosti 

 
1.  Pokud jde o přímé platby, pak v případě, že příjemce 
nemohl jednat v souladu s kritérii způsobilosti nebo jinými 
povinnostmi v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností, neztrácí nárok na podporu na plochu nebo zvířata, 
na něž bylo možné poskytnout podporu v době, kdy k zásahu 
vyšší moci nebo k mimořádným okolnostem došlo. 

Pokud jde o opatření na podporu rozvoje venkova podle 
článků 28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013, pak v 
případě, že příjemce nemohl splnit závazek v důsledku 
zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností, je příslušná 
platba odňata úměrně za roky, ve kterých k zásahu vyšší moci 
nebo k mimořádným okolnostem došlo. Odnětí se vztahuje 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

pouze na ty části závazku, u nichž nedošlo k vícenákladům 
nebo ztrátě příjmu před zásahem vyšší moci nebo 
mimořádnými okolnostmi. Na kritéria způsobilosti ani jiné 
povinnosti se odnětí nevztahuje a neuplatní se žádná správní 
sankce. 

Pokud jde o jiná opatření na podporu rozvoje venkova, 
členské státy v případě zásahu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností nepožadují částečnou ani úplnou náhradu podpory. 
V případě víceletých závazků nebo plateb se náhrada 
podpory získané v předchozích letech nepožaduje, přičemž 
závazky jsou nadále plněny a platby prováděny v 
následujících letech v souladu s původní délkou jejich 
platnosti. 

Je-li nesouladem způsobeným zásahem vyšší moci nebo 
mimořádnými okolnostmi dotčena podmíněnost, neuplatní se 
odpovídající správní sankce podle čl. 91 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1306/2013. 

2.  Případy vyšší moci a mimořádných okolností se písemně 
oznamují příslušnému orgánu spolu s příslušnými důkazy, jež 
tento orgán uzná za vhodné, do patnácti pracovních dnů ode 
dne, kdy je tak příjemce nebo osoba jím pověřená s to učinit. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (32013R1305)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (32013R1306) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (32013R1307) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory 
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) 
č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (32014R0640) 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro 
zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, 
podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, ve znění pozdějších předpisů. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (32014R0809) 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření 
pro rozvoj venkova a podmíněnost, ve znění pozdějších předpisů. 
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