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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, s přílohou č. 10, 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 zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a  
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. 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). 

 
(4) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci 

využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství. 
 

* * *  
 

§ 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)  
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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 

podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 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 

podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 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.  

(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,  
a) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické 

opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,  
b) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 

Sb.,  
c) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-

klimatické opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. yyy/2019 Sb., 
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, 

d) jedná-li s o nepokosenou plochu podle § 15 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. yyy/2019 
Sb., nebo 

e) je-li 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 
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, 
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c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády 
č. yyy/2019 Sb., 

d) opatřením navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, 

c)e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž žadatel odlišný postup podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny doloží Fondu nejpozději v den, kdy měly být činnosti 
podle odstavce 3 provedeny, nebo  

d)f) § 3j zákona o zemědělství. 
 

* * *  
 

§ 9 
 

Diverzifikace plodin 
  

(1) Vegetační období pro výpočet podílů jednotlivých plodin je období od 1. června do 
31. srpna příslušného kalendářního roku13). 

  
(2) Plocha krajinného prvku, který se nachází uvnitř dílu půdního bloku evidovaného 

v evidenci využití půdy na žadatele o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí a který je zahrnut do plochy dílu půdního bloku, 
je pro účely výpočtu podílů jednotlivých plodin součástí plochy té plodiny, na které se tento 
krajinný prvek nachází13). V případech, kdy plocha krajinného prvku zasahuje do plochy 
dvou a více plodin, je plocha krajinného prvku zahrnuta do plochy jednotlivých plodin 
poměrově. 

  
(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin a žadatel podle čl. 43 odst. 11 

nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 
uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí pouze identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná 
půda. Žadatel podle věty první druhu zemědělské kultury standardní orná půda zároveň 
uvede název plodiny a její výměru, ze které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci 
diverzifikace plodin. 

  
(4) Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní prostředí na výměru, která činí nejméně 1 hektar zemědělské 
půdy, na kterou lze poskytnout platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí. 

  
(5) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin a žadatel podle čl. 43 odst. 11 

nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 
uvede v žádosti podle § 4 zákres plochy plodiny na dílu půdního bloku. 
 

* * *  
 

§ 12 
 

Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu 
 

(1) Úhorem s porostem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu se 
rozumí plocha se souvislým porostem plodin uvedených v odstavci 2 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 úhor s porostem je  
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a) čičorka,  
b) hořčice,  
c) jestřabina,  
d) komonice,  
e) kozinec,  
f) svatojánské žito,  
g) svazenka,  
h) štírovník,  
i) úročník,  
j) vičenec,  
k) vikev,  
l) koriandr,  
m) řeřicha,  
n) tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin výše neuvedených, nebo  
o) směs dvou nebo více plodin podle písmen a) až n).  
  

(3) Úhor s porostem vyhrazený jako plocha využívaná v ekologickém zájmu je plocha 
dílu půdního bloku nebo jeho části,  
a)  která je zemědělsky udržována od 1. ledna do 15. července příslušného kalendářního 

roku podání žádosti,  
b) na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2, jež se nevyužijí za účelem produkce, 

nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny,  
c) na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva, upravené kaly a přípravky na 

ochranu rostlin a  
d) která je, pokud se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně 

označena.  
  

(4) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 3 je založen porost kulturní plodiny 
nejpozději do 1. června příslušného kalendářního roku podání žádosti, a který zůstane 
ponechán na pozemku alespoň do 15. července příslušného kalendářního roku podání 
žádosti. Do doby trvání úhoru s porostem se započítává i období před zasetím plodiny tohoto 
úhoru.  

  
(5) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení plochy 

v souladu s odstavcem 3 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku, Fond tuto 
plochu nezapočítá do plochy v ekologickém zájmu.  

  
(6) V případě úhoru s porostem vyhrazeného jako plocha využívaná v ekologickém 

zájmu žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na 

kterých je úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu udržován, a  
b) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterých je v příslušném 

kalendářním roce udržován úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu. 
 

12a 
 

Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu 
 

(1) Medonosným úhorem využívaným 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 využívaný v ekologickém zájmu je  

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



5 
 

a) čičorka,  
b) hořčice,  
c) jestřabina,  
d) jetel,  
e) jitrocel,  
f) kmín,  
g) komonice,  
h) kopr,  
i) koriandr,  
j) kozinec,  
k) krambe,  
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 využívaný v ekologickém zájmu je dále  
a) úročník,  
b) vičenec,  
c) vikev,  
d) tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin.  
  

(4) Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního bloku nebo 
jeho části,  
a) která je zemědělsky udržována od 1. ledna do 15. července příslušného kalendářního 

roku podání žádosti,  
b) na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2 nebo 3, jež se nevyužijí za účelem 

produkce, nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny,  
c) na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva, upravené kaly a přípravky na 

ochranu rostlin a  
d) která je, pokud se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně 

označena.  
  

(5) Žadatel zajistí na medonosném úhoru využívaném v ekologickém zájmu souvislý 
porost plodiny podle odstavce 2 nebo 3 nejpozději od 1. června příslušného kalendářního 
roku podání žádosti, který zůstane ponechán na pozemku alespoň do 15. července 
příslušného kalendářního roku podání žádosti. Do doby trvání medonosného úhoru 
využívaného v ekologickém zájmu se započítává také období před zasetím plodiny tohoto 
úhoru.  

  
(6) Žadatel zajistí založení porostu na medonosném úhoru využívaném v ekologickém 

zájmu ze směsi plodin, ve které jsou zastoupeny nejméně 3 druhy plodin uvedených 
v odstavci 2 nebo 3, přičemž žádná z plodin v porostu nepřekročí 80 %, s výjimkou plodiny 
uvedené v odstavci 3 písm. d), která v porostu nepřekročí 30 %.  
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(7) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení plochy 
v souladu s odstavcem 4 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku, Fond tuto 
plochu nezapočítá do plochy v ekologickém zájmu.  

  
(8) V případě medonosného úhoru využívaného v ekologickém zájmu žadatel o platbu 

pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na 
Fondem vydaném formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na 

kterých je medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu udržován, a  
b) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterých je v příslušném 

kalendářním roce udržován medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu. 
 

* * *  
§ 14  

 
Ochranný pás  

 
(1) Ochranným pásem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, 

se rozumí souvrať nebo ochranný pás podle přílohy č. 1 pořadového čísla aktu 1 pořadového 
čísla požadavku 6 nebo přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o šířce 1 až 20 
metrů založený od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou.  

  
(2) Za ochranný pás nelze ode dne podání jednotné žádosti pro příslušný kalendářní rok 

považovat plochu podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na kterou je podána žádost 
o poskytnutí dotace podle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a plochu podle § 18 nařízení 
vlády č. yyy/2019 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 7 
nařízení vlády č. yyy/2019 Sb.  

  
(3) Ochranný pás je část plochy dílu půdního bloku,  

a) která je udržována alespoň od doby založení porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku 
(dále jen "hlavní plodina") do 15. července kalendářního roku,  

b) na které se nejpozději od 1. června do 15. července kalendářního roku nachází souvislý 
porost plodin uvedených v odstavci 4, které jsou zároveň jiné, než je hlavní plodina, a tyto 
plodiny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z dílu půdního 
bloku, a  

c) na kterou se neaplikují hnojiva.  
  

(4) Plodinou pro ochranný pás je  
a) hořčice,  
b) hrách,  
c) jetel,  
d) komonice,  
e) pohanka,  
f) proso,  
g) ředkev,  
h) svazenka,  
i) štírovník,  
j) tolice,  
k) vikev,  
l) kopr,  
m) koriandr,  
n) len, 
o) lnička 
o)p) řeřicha,  
p)q) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo  
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q)r) směs výše uvedených plodin.  
 

(5) V případě vyhrazení ochranného pásu 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 se nachází ochranný pás,  
b) zákres ochranného pásu na dílu půdního bloku a  
c) údaj o výměře ochranného pásu, který je vyčleněn pro plochu využívanou v ekologickém 

zájmu. 
 

* * *  
 

§ 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 § 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.  
  

(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.  
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(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, a to alespoň v období ode dne podání žádosti 
o poskytnutí dotace do 30. června příslušného kalendářního roku,  

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. 

 
* * *  

 
§ 31  

 
Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy  

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je žadatel podle 

§ 2, který nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku chová a pase 
bahnice, popřípadě kozy, na trvalých travních porostech nebo na travních porostech 
evidovaných na žadatele v evidenci využití půdy a na hospodářství registrovaném v ústřední 
evidenci podle plemenářského zákona.  

  
(2) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy starší jednoho roku.  
  
(3) Žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy vede v období 

stanoveném v odstavci 1 denně a po dobu 5 let uchovává záznam o pastvě obsahující 
informace, ze kterých vyplývá  
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a) identifikační číslo pasené bahnice nebo kozy; pokud žadatel pase veškeré bahnice nebo 
kozy ze stáje nebo hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do záznamu 
o pastvě místo identifikačních čísel bahnic nebo koz uvést registrační číslo hospodářství 
nebo registrační číslo stáje,  

b) identifikační číslo dílu půdního bloku využívaného v příslušný kalendářní den k pastvě, 
přičemž je-li bahnice nebo koza pasena v 1 kalendářní den na více dílech půdních bloků, 
uvedou se identifikační čísla všech těchto dílů půdních bloků a  

c) datum pastvy bahnic nebo koz pasených na trvalých travních porostech a na travních 
porostech.  

  
(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy 

je seznam bahnic nebo koz podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat 
narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích 
jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě 
podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.  

  
(5) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy na celkový počet 

velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu chovaných a pasených bahnic, 
popřípadě koz, na základě údajů podle odstavce 4, přičemž platbu lze poskytnout na 
nejméně 2 velké dobytčí jednotky, na které lze poskytnout platbu, jestliže celková částka 
přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním 
snížení a vyloučení z podpory v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).  

  
(6) Pokud počet velkých dobytčích jednotek bahnic nebo koz chovaných a pasených 

žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v období stanoveném 
v odstavci 1 je  
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 

na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond použije pro výpočet platby počet velkých 
dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 
na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí 
podpory na chov bahnice nebo na chov kozy zamítne.  

  
(7) Nepředloží-li žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy 

v průběhu kontroly na místě záznam o pastvě podle odstavce 3 nebo předloží-li záznam 
o pastvě neúplný, Fond žadateli platbu podpory na chov bahnice nebo na chov kozy 
neposkytne. 
 

* * *  
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
 

Seznam masných plemen skotu k podpoře na chov telete masného typu  
 
1. Aberdeen angus (G)  
2. Andorrský hnědý skot (DD) 
3. Aubrac (UU) 
4. Bazadaise (BB) 
5. Belgické modrobílé (B)  
6. Blonde d' aquitaine (Q)  
7. Brahman (F) 
8. Český strakatý skot (C) - býk plemene českého strakatého skotu masného typu nebo 

fylogeneticky příbuzných plemen zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M. 
9. Dexter (EE) 
10. Galloway (W)  
11. Gasconne (S)  
12. Hereford (U)  
13. Highland (E) 
14. Charolais (T) 
15. Chianina (CHIANI) 
15.16. Limousine (Y)  
16.17. Masný simentál (SM) 
17.18. Montbéliarde (CI) - býk plemene montbéliarde masného typu zapsaný do plemenné 

knihy oddílu A, oddělení M 
18.19. Normandský skot (N) - býk plemene normandského skotu masného typu zapsaný do 

plemenné knihy oddílu A, oddělení M 
19.20. Parthenaise (PP) 
20.21. Piemontese (P)  
21.22. Pinzgavský skot (PINCGAV) 
22.23. Rouge des prés (MM) 
23.24. Salers (D)  
24.25. Shorthorn (SS) 
25.26. Texas Longhorn (TT) 
27. Uckermärker (UCKERM) 
26.27.28. Vosgienne (VV) 
27.28.29. Wagyu (WW) 
28.29.30 Ostatní masná plemena (Z) 
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