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VII. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 2 odst. 3  „(3) Zařadit do opatření ekologické 
zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém 
dosud není opatření ekologické zemědělství 
uplatňováno a není na něm uplatňováno  

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

b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o 
změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo 

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení 
vlády č. yyy/2019 Sb., o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně-klimatických 

opatření.“. 

32013R1305 
 

článek 28 
odst. 8 

8.  Podpora je omezena maximálními částkami stanovenými v příloze II. 
Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být poskytnuta na závazky, na 
něž se vztahuje opatření týkající se ekologického zemědělství. 
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2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.  

Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 
 

3) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. 
 
4) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.. 
5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

§ 4 odst. 4  
 

Snížení zařazené výměry  
 
(4) V žádosti o snížení zařazené výměry 

žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního 
bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku 
zařazeného do navazujícího opatření ekologické 
zemědělství žádá z důvodu 
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s 

církvemi a náboženskými společnostmi2), 
b) provedení pozemkové úpravy3), 
c) zásahu vyšší moci4), 
d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro 

stavby nebo opatření ve veřejném zájmu 5), 
e) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití 

půdy, nejvýše však do 10 % celkové výměry 
zemědělské půdy zařazené v prvním roce 
závazku do navazujícího opatření ekologické 
zemědělství rozhodnutím podle § 2 odst. 6, 
nebo 

f) jiného, než je uveden v písmenech a) až e). 
 

32013R1306 
 
 

Článek 2 
odst. 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. 

§ 18 odst. 3  Sazby dotace  
 
 

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) 
nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 
hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se 
na území národního parku 11), na území 1. zóny 
chráněné krajinné oblasti11), popřípadě ve 
zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 

32013R1305 Článek 29 
odst. 4  

Ekologické zemědělství 

4.  Platby se poskytují ročně a v plné výši či částečně kompenzují 
dodatečné náklady a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku přijatých 
závazků. V případě potřeby mohou krýt rovněž transakční náklady až do 
výše 20 % podpory vyplacené na závazky. Jsou-li závazky přijaty 
skupinami zemědělců, činí maximální výše 30 %. 

Při výpočtu plateb podle prvního pododstavce odečtou členské státy 
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odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu; nachází-li se díl půdního bloku na 
území národního parku11) popřípadě na území 1. 
zóny chráněné krajinné oblasti11) jen zčásti, 
dotace se sníží pouze na této části dílu půdního 
bloku. Na území národního parku se snížení 
neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl 
půdního bloku nachází v zastavěném území obce 
a zastavitelné ploše obcí. 

 
 

 

částku nezbytnou k tomu, aby se vyloučilo dvojí financování postupů 
podle článku 43 nařízení (EU) č. 1307/2013. Členské státy mohou tento 
odečet vypočítat jako pevnou průměrnou částku uplatňovanou u všech 
dotčených příjemců, kteří daná podopatření provádějí. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
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. 
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