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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne………… 2018, 
 

kterým se mění 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 nařízení vlády č. 126/2018 Sb. 
 
 
 
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona 
č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona 
č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 
 
 

Čl. I 
 
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 nařízení vlády 
č. 126/2018 Sb., se mění takto: 
 
1. V příloze č. 2 bodu 5 se na konci textu závěrečného ustanovení doplňuje věta „Žadatel 

nemusí dodržet podmínku podle písmen c) a d) na ploše dílu půdního bloku, na které byl 
porost plodiny založen před dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

 
2. V Příloze č. 2 bodu 7 se na konci textu písmene a) čárka nahrazuje slovem „nebo“ 

a doplňují se slova „na zásahy provedené v souladu s § 154 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona nebo v souladu s § 56 vodního zákona,“. 
 

3. V Příloze č. 2 bodu 7  písm. b) se slovo „a“ zrušuje. 
 

4. V Příloze č. 2 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 
 
„d) nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury 

standardní orná půda pěstovat více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny, pokud 
nebude oddělená ochranným pásem o minimální šířce 22 m nebo pásem 
o minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, 
zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem nebo jiná 
trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.“. 

 
5. V Příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah 

Velký, ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se věta 
„Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do 
oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých 
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přípravků skupiny 81 a 82 směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“ nahrazuje 
větou „Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B14 a B2 směrnice Rady 
96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných 
produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.“. 
 

6. V Příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 1 až 7 v řádku 
Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova 
„nebo byl použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.“. 

 
7. V Příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 1, 5 až 7 v řádku 

Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se slovo „X“ nahrazuje slovy „Byl použitý 
přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.“. 

 
8. V Příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 2 až 4 v řádku 

Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení se tečka zrušuje a doplňují se slova „nebo byl 
použitý přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.“. 
 

9. V Příloze č. 4 se za řádek 
 
„ 

7c 

Rozsah Malý Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin do 15 
kusů. 

 
Střední Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin od 16 do 

30 kusů. 
Velký Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin nad 30 

kusů. 

Závažnost 

Malá Neregulované rostliny se vyskytovaly do 10 % 
včetně počtu všech půdních bloků užívaných 
žadatelem v době kontroly. 

Střední Neregulované rostliny se vyskytovaly od 10 do 30 
% včetně počtu všech půdních bloků užívaných 
žadatelem v době kontroly. 

Velká Neregulované rostliny se vyskytovaly nad 30 % 
počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem 
v době kontroly. 

Trvalost Odstranitelná Odstranitelné porušení. 
Neodstranitelná X 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

„ 
doplňuje řádek 
 
„ 

7d 
Rozsah 

Malý Velikost plochy pěstované plodiny překročila 30 
ha a je do 35 ha  

Střední Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 
ha a je do 40 ha 

Velký Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 
ha 

Závažnost Malá Počet DPB s porušením je 1 
Střední Počet DPB s porušením je 2 
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Velká Počet DPB s porušením je 3 a více  

Trvalost Odstranitelná X 
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

„. 
 

Čl. II 
 

Přechodné ustanovení 
 

Práva a povinnosti vzniklé podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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