
1 
 

VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 
(č. 50/2015 

Sb.) 

Obsah Celex č. 
Ustanovení 
evropského 

předpisu 
Obsah 

§ 12a odst. 1 
až 3 

12a 
Medonosný úhor využívaný v ekologickém 
zájmu 

 
(1) Medonosným úhorem vyhrazeným 

jako plocha využívaná v ekologickém zájmu 
se rozumí plocha se souvislým porostem 
plodin uvedených v odstavci 2 nebo 3 ležící 
ladem, která se nachází na dílu půdního bloku 
nebo jeho části evidovaném od 1. ledna 
příslušného kalendářního roku v evidenci 
využití půdy s druhem zemědělské kultury 
úhor. 
 

(2) Plodinou pro medonosný úhor je 
a) čičorka, 
b) hořčice, 
c) jestřabina, 
d) jetel, 
e) jitrocel, 
f) kmín, 
g) komonice, 
h) kopr, 
i) koriandr, 
j) kozinec, 
k) krambe, 

32013R1307 

Čl. 46 odst. 2. 
písm. m) 

Článek 46 
Plocha využívaná v ekologickém zájmu 

 
2. Do 1. srpna 2014 členské státy rozhodnou, že za 
plochy využívané v ekologickém zájmu se má považovat 
jedna nebo více z těchto ploch: 
m) půda ležící ladem pro medonosné rostliny (druhy s 

vysokým obsahem pylu a nektaru). 
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l) len, 
m) lnička, 
n) lupina, 
o) mastňák, 
p) mrkev, 
q) pastinák, 
r) pohanka, 
s) ředkev, 
t) řeřicha, 
u) sléz, 
v) slunečnice, 
w) svazenka, 
x) světlice, 
y) štírovník, 
z) tolice. 
 

(3) Plodinou pro medonosný úhor je 
a) úročník, 
b) vičenec, 
c) vikev, 
d) tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin. 

 
 
Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

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. Předpis byl novelizován NAŘÍZENÍM 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017. 
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