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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 2 Navazující agroenvironmentálně-klimatická 
opatření  

 
Navazující agroenvironmentálně-klimatická 

opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:  
a) integrovaná produkce ovoce,  
b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení 
na tituly 

1. základní ochrana vinic a  
2. nadstavbová ochrana vinic, 

c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, 
které se člení na tituly 

1. integrovaná produkce zeleniny a 
2. integrovaná produkce jahodníku, 

d) ošetřování travních porostů, které se člení na 
tituly 

1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny, 
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené, 
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené, 
4. horské a suchomilné louky hnojené, 
5. horské a suchomilné louky nehnojené, 
6. trvale podmáčené a rašelinné louky, 
7. ochrana modrásků, 
8. ochrana chřástala polního, 
9. suché stepní trávníky a vřesoviště a 
10. druhově bohaté pastviny, 

e) údržba zatravněných dílů půdních bloků, které 
se člení na tituly 

1. základní údržba zatravněných dílů půdních 
bloků a 
2. údržba zatravněných dílů půdních bloků 
podél vodního útvaru, 

f) biopásy, které se člení na tituly 

32013R1305 Článek 28 
odst. 1 Agroenvironmentálně-klimatické opatření 

1.  Členské státy poskytují v rámci tohoto opatření podporu na celém 
svém území podle svých zvláštních potřeb a priorit určených na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni. Toto opatření je zaměřeno na 
zachování a prosazování nezbytných změn v zemědělských postupech, 
které pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu. Jeho 
zařazení do programů rozvoje venkova na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni je povinné. 
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1. krmné biopásy a 
2. nektarodárné biopásy, 

g) ochrana čejky chocholaté a 
h) údržba zatravněných drah soustředěného 

odtoku. 
§ 3 odst. 1 a 3 Žádost o zařazení do podopatření v rámci 

navazujících agroenvironmentálně-
klimatických opatření  

 
Žádost o zařazení do některého z 

podopatření v rámci navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření podle 
§ 2 (dále jen „žádost o zařazení“) může podat 
fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), 
jestliže 
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v 

evidenci využití půdy podle uživatelských 
vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen 
„evidence využití půdy“) na žadatele a  

b) splňuje další podmínky pro zařazení do 
příslušného podopatření podle § 2 stanovené 
tímto nařízením.  

  
(3) Žádost o zařazení se podává na období 

závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet  
a) dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období 

(dále jen „závazek“), na které je podávána 
žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 
2 písm. a) až e), g) a h), a končí uplynutím 
dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo  

b) dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které 
je podávána žádost o zařazení, jde-li 
o podopatření podle § 2 písm. f), a končí 
uplynutím dne 31. března druhého roku 
závazku.  

 

32013R1305 
 

Článek 28 
odst. 2 a 5 Agroenvironmentálně-klimatické opatření 

2.  Agroenvironmentálně-klimatické platby se poskytují zemědělcům, 
skupinám zemědělců nebo skupinám zemědělců a jiných uživatelů půdy, 
kteří se dobrovolně zaváží k provádění operací sestávajících z jednoho 
nebo více agroenvironmentálně-klimatických závazků na zemědělské 
půdě, kterou určí členské státy, jejíž součástí je nejen zemědělská 
plocha, jak je definována v článku 2 tohoto nařízení. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí agroenvironmentálně-klimatické platby 
poskytnuty i jiným uživatelům půdy nebo skupinám jiných uživatelů půdy. 

5.  Závazky v rámci tohoto opatření se přijímají na období od pěti do 
sedmi let. Je-li to však nezbytné k dosažení či zachování požadovaných 
přínosů pro životní prostředí, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit u určitých druhů závazků období delší, včetně 
vymezení jejich ročního prodloužení po uplynutí počátečního období. U 
nových závazků, které přímo navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, mohou členské státy ve svých programech rozvoje 
venkova určit období kratší. 
 

§ 4 Změna zařazení mezi tituly v rámci 
podopatření ošetřování travních porostů  

 
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání 

závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci 
podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit 
pouze  

32014R0807 Článek 14 
odst. 1 Změna nebo úprava závazků 

1.  Členské státy mohou povolit změnu jednoho závazku podle článků 28, 
29, 33 nebo 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 na jiný závazek během doby 
jeho platnosti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 

a) změna má významný přínos pro životní prostředí nebo dobré životní 
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2) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
4) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb. 

a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 
podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní a 
vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) 
bodu 3,  

b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené 
podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a 
suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. 
d) bodu 5, nebo  

c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a 
pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 do 
některého z titulů podle § 2 písm. d) bodů 2 až 
10, a to v případě, že je na dílu půdního bloku 
vyhlášeno nové zvláště chráněné území2), 
ochranné pásmo národního parku3) nebo 
oblast Natura 20004);  

žadatel v takovém případě doručí Fondu 
nejpozději do 15. května kalendářního roku 
žádost o změnu zařazení, popřípadě žádost o 
zařazení podle § 3; v případě postupu podle 
písmene c) žadatel uvede v žádosti o změnu 
zařazení, popřípadě v žádosti o zařazení podle § 
3, že se jedná o změnu titulu z důvodu 
uvedeného v písmenu c). 

podmínky zvířat; 

b) změna výrazně posiluje stávající závazek; 

c) schválený program pro rozvoj venkova obsahuje dané závazky. 

Nový závazek je přijat na celé období stanovené v příslušném opatření 
bez ohledu na dobu, po kterou již byl prováděn původní závazek. 
 

§ 5 odst. 1 Zvýšení zařazené výměry  
 

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku 
u podopatření podle § 2 požádat o zvýšení 
výměry dílu půdního bloku zařazeného do 
příslušného podopatření podle § 2 nebo o zvýšení 
výměry zařazením nového dílu půdního bloku.  
 

32013R1305 Článek 47 
odst. 1 

Pravidla pro platby na plochu 
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 a 34, 
se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a     
c) není ohroženo dosažení cíle závazku 
 

§ 6 odst. 1 a 3 
až 6 

Snížení zařazené výměry 
 

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku 
požádat o snížení výměry dílu půdního bloku 
nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného 
do příslušného podopatření podle § 2. 

32013R1305 
 
 
 
 
 

Článek 47 
 
 
 
 
 

Pravidla pro platby na plochu 
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 a 34, 
se může v jednotlivých letech lišit, pokud:  
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;  
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a     
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(3) V žádosti o snížení zařazené výměry 

žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního 
bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku 
zařazeného do příslušného podopatření žádá z 
důvodu 

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi 

b) provedení pozemkové úpravy 
c) zásahu vyšší moci 
d)  odnětí nebo omezení vlastnického práva 

pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu 
e) pozbytí užívání pozemku v evidenci 

využití půdy, nejvýše však do 10 % celkové 
výměry zemědělské půdy zařazené do 
příslušného podopatření v prvním roce trvání 
závazku podle § 3 odst. 5, 

f) vyklučení ovocného sadu nebo vinice 
v druhém roce trvání závazku podle § 3 odst. 5, 
nebo  

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

 
 (4) Fond na základě žádosti o snížení 

zařazené výměry rozhodne o jejím zařazení do 
příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím 
ke změně výměry zemědělské půdy. 
  

(5) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy 
došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že 
zařazená výměra již v evidenci využití půdy 
nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v 
příslušném roce závazku podal žádost o změnu 
zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o 
zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s 
přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, 
popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje 
podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo 
její část tím není dotčena. 
  

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy 
došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, 
nebo že veškerá zařazená výměra již v evidenci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32013R1306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 2 
odst. 2 

c) není ohroženo dosažení cíle závazku 
2.  Je-li celý pozemek nebo část pozemku, na nějž se vztahuje závazek, 
nebo celý podnik převeden na jinou osobu během období uvedeného 
závazku, může tento závazek nebo jeho část odpovídající převedenému 
pozemku převzít pro zbytek období tato jiná osoba, nebo může tento 
závazek skončit, a za období, během něhož byl závazek účinný, se 
nepožaduje vrácení poskytnuté podpory. 
3.  Není-li příjemce schopen nadále plnit dané závazky, protože podnik 
nebo jeho část je předmětem nového rozdělení pozemků nebo veřejných 
pozemkových úprav nebo pozemkových úprav schválených příslušnými 
orgány veřejné správy, přijmou členské státy opatření nezbytná k tomu, 
aby bylo možno závazky přizpůsobit nové situaci podniku. Pokud se 
taková úprava ukáže jako nemožná, závazek skončí a za období, během 
něhož byl závazek účinný, se nepožaduje vrácení poskytnuté podpory. 
4.  Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší moci a 
za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. 
 

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. 
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9) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.  
  Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014. 

využití půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž 
žadatel v příslušném roce závazku podal žádost o 
změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne 
Fond o vyřazení žadatele z příslušného 
podopatření podle § 2; povinnost vrátit 
poskytnutou dotaci tím není dotčena. 

§ 7 odst. 1 až 
4 

Poskytnutí dotace na podopatření v rámci 
navazujících agroenvironmentálně-

klimatických opatření  
 

(1) Žádost o poskytnutí dotace na 
podopatření podle § 2 (dále jen „žádost o 
poskytnutí dotace“) doručí každoročně žadatel 
Fondu na Fondem vydaném formuláři pro 
příslušný kalendářní rok v rámci jednotné 
žádosti9), a to do 15. května příslušného 
kalendářního roku, na který má být dotace 
poskytnuta. 
  

(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši 
podle § 21, jestliže  
a) je žadatel zařazen do příslušného podopatření 

podle § 3 odst. 5 a do tohoto podopatření je 
zařazen také díl půdního bloku uvedený v 
žádosti o zařazení, přičemž v případě 
1. podopatření podle § 2 písm. d) je díl 

půdního bloku uvedený v žádosti o 
poskytnutí dotace vymezen podle § 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen 
podle § 13 odst. 5, nebo 

2. podopatření podle § 2 písm. g) je díl 
půdního bloku uvedený v žádosti o 
poskytnutí dotace vymezen podle § 1 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen 
podle § 19 odst. 3 písm. c), 

b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v 
souladu 
1. s kontrolovanými požadavky podle aktů pro 

oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v 
přílohách č. 1 a 3 k nařízení vlády č. 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
Pokud jde o přímé platby na plochu, určí každý členský stát minimální 
rozlohu zemědělských pozemků, které mohou být předmětem žádosti. 
Minimální rozloha však nesmí překročit 0,3 ha. 

 

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. 
Členské státy mohou rozhodnout, že žádost o podporu a žádost o platbu: 
a) jsou platné, pokud příjemce potvrdí, že v souvislosti s žádostí o 
podporu a žádostí o platbu předloženými v předcházejícím roce 
nenastaly změny; 
b) musejí obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o podporu a 
žádosti o platbu podané pro předcházející rok. 

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. 
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10) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009. 

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, a s kontrolovanými 
standardy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti uvedenými v 
přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 
48/2017 Sb., 

2. s podmínkami oblasti minimálních 
požadavků pro použití hnojiv v 
navazujících agroenvironmentálně-
klimatických opatření uvedenými v části A 
oddílu I bodech 1 až 5 přílohy č. 1 k 
tomuto nařízení na dílech půdních bloků 
vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele, 

3. s podmínkami oblasti minimálních 
požadavků pro použití přípravků na 
ochranu rostlin v navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření uvedenými v části A oddílu II 
bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení na dílech půdních bloků vedených 
v evidenci využití půdy na žadatele a 

4. s dalšími podmínkami stanovenými tímto 
nařízením, 

c) žadatel v případě použití hnojiv a statkových 
hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se 
zákonem o hnojivech a uchovává tuto 
evidenci pro potřeby kontroly prokazující 
poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 
10 let, 

d) žadatel v případě použití přípravků na ochranu 
rostlin vede záznamy o používání těchto 
přípravků v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie10)  a zákonem o 
rostlinolékařské péči a uchovává tuto evidenci 
pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Článek 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecné pravidlo 

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

2.  Správní sankce uvedená v odstavci 1 se použije pouze tehdy, pokud 
nedodržení podmínek vyplývá z jednání nebo opominutí, které lze přímo 
připsat dotyčnému příjemci; a pokud je splněna jedna nebo obě tyto 
dodatečné podmínky: 

a) nedodržení podmínek souvisí se zemědělskou činností příjemce; 

b) jedná se o plochu zemědělského podniku příjemce. 

Tato sankce se však neuplatní na lesní oblasti, pokud není požadována 
podpora pro dotyčnou oblast v souladu s čl. 21 odst. 1 písm. a) a články 
30 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

3.  Pro účely této hlavy se rozumí: 

a) „zemědělským podnikem“ všechny produkční jednotky a plochy 
spravované příjemcem uvedeným v článku 92, které se nacházejí na 
území stejného členského státu; 
b) „požadavkem“ každý jednotlivý povinný požadavek na hospodaření 
stanovený právem Unie uvedeným v příloze II v rámci daného aktu, který 
se co do obsahu liší od jakýchkoli jiných požadavků stejného aktu. 
 

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 91 se však nevztahuje na příjemce, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) č. 1307/2013. Sankce 

stanovená v uvedeném článku se nevztahuje ani na podporu podle čl. 28 
odst. 9 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

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 plochu a jiné režimy podpory na plochu. 
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11) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

užití dotace minimálně po dobu 10 let, 
e) Fond nezjistil u žadatele nesplnění podmínek 

navazujících agroenvironmentálně - 
klimatických opatření vedoucí ke snížení, 
neposkytnutí nebo vrácení dotace v 
příslušném kalendářním roce a 

f) Fond nezjistil u žadatele na dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda zařazeného do podopatření podle § 2 
písm. c), § 2 písm. f) nebo § 2 písm. g) v 
příslušném kalendářním roce nesplnění 
podmínky zemědělského obhospodařování 
standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 
písm. c) a v § 7 odst. 5 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.  

  
(3) Při posuzování užívané výměry a kultury 

zemědělské půdy podle evidence využití půdy je 
rozhodným obdobím 
a) v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e), 

g) nebo h) období ode dne doručení žádosti o 
poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku, nebo 

b) v případě podopatření podle § 2 písm. f) 
období ode dne doručení žádosti o poskytnutí 
dotace do 31. března následujícího 
kalendářního roku. 

 
(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po 
lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za 
podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropské unie11) sníží, popřípadě 
žádost o poskytnutí dotace zamítne. 

32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 11 
 
 
 
 
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 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 
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Článek 13 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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. 

§ 9 Převod a přechod zařazení do navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření  

 
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, 

ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická 
osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, 
a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní 
nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen 
„nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na 
Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních 
bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na 
nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se 
zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění 
podmínek příslušného podopatření podle § 2, 
nepovažuje se to za nesplnění podmínek 
stanovených pro příslušná podopatření v § 2 a 
Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace 
nerozhodne. 
 

(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu 
části nebo celého obchodního závodu dojde v 
průběhu příslušného závazku u žadatele ke 

32014R0809 
 

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 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; 
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snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v 
rámci příslušného podopatření poskytována 
dotace, a nabyvatel části nebo celého 
obchodního závodu tuto skutečnost oznámí 
Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů 
půdních bloků dříve obhospodařovaných 
žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy 
a písemně se zaváže pokračovat v plnění 
podmínek příslušného podopatření na nabyté 
části tohoto obchodního závodu ve stejném 
rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako 
převodce v případě převodu části tohoto 
obchodního závodu bude pokračovat v plnění 
podmínek příslušného podopatření podle § 2 na 
nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o 
snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace 
nerozhodne. 

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; 

b) členské státy zajistí, aby se obdobně použily požadavky stanovené v 
odstavcích 2, 3 a 4. 

§ 10  
odst. 1 a 2 

 
 § 11  

odst. 1 a 2 
 

§ 12  
odst. 1 a 2 

 
§ 13  

odst. 1 a 2 
 

§ 17  
odst. 1 a 2 

 
§ 18  

odst. 1 a 2 
 

§ 19  
odst. 1 a 2 

 

Podopatření integrovaná produkce ovoce  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 
podopatření integrovaná produkce ovoce uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný 
sad, které hodlá zařadit do podopatření 
integrovaná produkce ovoce, a 

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele. 

  
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření 
integrovaná produkce ovoce je zákres 
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel 
uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v 
měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 
 
Podopatření integrovaná produkce révy vinné 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 

32013R1306 Článek 70 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 72 
odst. 1 

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

Žádosti o podporu a žádosti o platbu 
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§ 20  
odst. 1 a 2 

podopatření integrovaná produkce révy vinné 
uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury vinice, 
které hodlá zařadit do podopatření 
integrovaná produkce révy vinné včetně titulů 
podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 2, a 

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele. 

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do 

podopatření integrovaná produkce révy vinné je 
zákres příslušných dílů půdních bloků, které 
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních 
bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 
Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků 
zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. 
b) bodu 1 nebo 2. 

 
Podopatření integrovaná produkce zeleniny a 

jahodníku  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 
podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda nebo jiná trvalá kultura, 
které hodlá zařadit do podopatření 
integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, 
včetně titulů podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2, 
a 

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele. 

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do 

podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku je zákres příslušných dílů půdních 
bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě 

 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.  
Pokud jde o přímé platby na plochu, určí každý členský stát minimální 
rozlohu zemědělských pozemků, které mohou být předmětem žádosti. 
Minimální rozloha však nesmí překročit 0,3 ha. 
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dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo 
podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních 
bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 
písm. c) bodu 1 nebo 2. 
 
Zařazení do podopatření ošetřování travních 

porostů  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 
podopatření ošetřování travních porostů uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý 
travní porost, které hodlá zařadit do 
podopatření ošetřování travních porostů, 
včetně titulů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, 
a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele.  

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření 
ošetřování travních porostů je zákres příslušných 
dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této 
žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 
10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých 
dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí 
titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10. 
 

Podopatření údržba zatravněných dílů 
půdních bloků  

 
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 

podopatření údržba zatravněných dílů půdních 
bloků uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý 
travní porost nebo travní porost, které hodlá 
zařadit do podopatření údržba zatravněných 
dílů půdních bloků včetně titulů podle § 2 
písm. e) bodu 1 nebo 2, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
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podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele. 

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření 
údržba zatravněných dílů půdních bloků je zákres 
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel 
uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v 
měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u 
jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v 
mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 
2. 
 

Podopatření biopásy  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 
podopatření biopásy uvede 
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů 

půdních bloků vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda, které hodlá 
zařadit do podopatření biopásy včetně 
uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. f) 
bodu 1 nebo 2, a  

b) údaj o výměře biopásu podle § 2 písm. f) bodu 
1 nebo 2, které hodlá zařadit do podopatření 
podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2. 

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření 
biopásy je zákres příslušných dílů půdních bloků, 
které žadatel uvedl v této žádosti, včetně zákresu 
plánovaného biopásu v mapě dílů půdních bloků 
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel 
u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v 
mapě označí titul podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 
2. 
 

Podopatření ochrana čejky chocholaté  
 

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 
podopatření ochrana čejky chocholaté uvede 
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury 
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19) § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. 

standardní orná půda, které hodlá zařadit do 
podopatření ochrana čejky chocholaté, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele. 

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření 
ochrana čejky chocholaté je zákres příslušných 
dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této 
žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 
10 000 nebo podrobnějším. 
 

Podopatření údržba zatravněných drah 
soustředěného odtoku  

 
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do 

podopatření údržba zatravněných drah 
soustředěného odtoku uvede  
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních 

bloků vedených v evidenci využití půdy na 
žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý 
travní porost nebo travní porost, které hodlá 
zařadit do podopatření údržba zatravněných 
drah soustředěného odtoku, a  

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků 
podle písmene a) vedených v evidenci využití 
půdy na žadatele. 

 
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření 
údržba zatravněných drah soustředěného odtoku 
je zákres příslušných dílů půdních bloků, které 
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních 
bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 

§ 21 Sazby dotace  
 

(1) Sazba dotace činí 
a) 400 EUR/1 hektar ovocného sadu19) 

zařazeného do podopatření integrovaná 
produkce ovoce podle § 2 písm. a), na kterém 
žadatel plní podmínky podle § 10, 

b) v podopatření integrovaná produkce révy vinné 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 28 
odst. 6 až 8 
a příloha II  

 
 
 
 
 

Agroenvironmentálně-klimatické opatření 

6.  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 agroenvironmentálně-klimatické 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami zemědělců nebo skupinami 
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1. 197 EUR/1 hektar vinice19) zařazeného do 
titulu základní ochrana vinic podle § 2 
písm. b) bodu 1, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 11 odst. 5 a 6, 

2. 550 EUR/1 hektar vinice19) zařazeného do 
titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 
písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 11 odst. 5 a 7, 

c) v podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 
1. 425 EUR/1 hektar standardní orné půdy19) 

zařazeného do titulu integrovaná produkce 
zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na 
kterém žadatel plní podmínky podle § 12 
odst. 5 a 6, 

2. 425 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury19) 
zařazeného do titulu integrovaná produkce 
zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na 
kterém žadatel plní podmínky podle § 12 
odst. 5 a 7, 

3. 431 EUR/1 hektar standardní orné půdy19) 
zařazeného do titulu integrovaná produkce 
jahodníku podle § 2 písm. c) bodu 2, na 
kterém žadatel plní podmínky podle § 12 
odst. 5 a 8, 

d) v podopatření ošetřování travních porostů 
1. 96 EUR/1 hektar trvalého travního 

porostu19) zařazeného do titulu obecná 
péče o extenzivní louky a pastviny podle § 
2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 2, 

2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu mezofilní 
a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 
písm. d) bodu 2, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 3, 

3. 185 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu mezofilní 
a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 
písm. d) bodu 3, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 4, 

4. 147 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu horské a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zemědělců a jiných uživatelů půdy, činí maximální výše 30 %. 

Při výpočtu plateb podle prvního pododstavce odečtou členské státy 
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 daný druh operace provádějí. 

V řádně odůvodněných případech lze pro operace týkající se zachování 
životního prostředí poskytnout v případě závazků, že plochy nebudou 
nadále využívány k obchodním účelům, podporu formou paušální sazby 
nebo jednorázové platby na jednotku, která se vypočte na základě 
vzniklých dodatečných nákladů a ušlých příjmů. 

7.  Je-li to nezbytné k zajištění účinného uplatňování tohoto opatření, 
mohou členské státy použít k výběru příjemců postup podle čl. 49 odst. 3. 

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. 
 

PŘÍLOHA II 
ČÁSTKY A MÍRY PODPORY  

Článek Předmět Maximální částka v EUR nebo 
míra 

Čl. 28 
odst. 8 

Agroenvironmentálně-
klimatická opatření 

600 
(*) 

na hektar ročně u 
jednoletých plodin  

900 
(*) 

na hektar ročně u 
speciálních trvalých plodin  
 

450 
(*) 

na hektar ročně u jiných 
způsobů využívání půdy 

200 
(*)  

na dobytčí jednotku ročně 
v případě místních 
plemen, jejichž chov je 
ohrožen 

(*) Tyto částky mohou být v řádně odůvodněných případech zvýšeny s 
přihlédnutím ke zvláštním okolnostem, které musejí být v programech 
rozvoje venkova zdůvodněny 
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suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. 
d) bodu 4, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 5, 

5. 170 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu horské a 
suchomilné louky nehnojené podle § 2 
písm. d) bodu 5, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 6, 

6. 692 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu trvale 
podmáčené a rašelinné louky podle § 2 
písm. d) bodu 6, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 7, 

7. 173 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu ochrana 
modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7, na 
kterém žadatel plní podmínky podle § 16 
odst. 8, 

8. 198 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu ochrana 
chřástala polního podle § 2 písm. d) bodu 
8, na kterém žadatel plní podmínky podle 
§ 16 odst. 9, 

9. 353 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu suché 
stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 
písm. d) bodu 9, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 16 odst. 10, 

10. 213 EUR/1 hektar trvalého travního 
porostu19) zařazeného do titulu druhově 
bohaté pastviny podle § 2 písm. d) bodu 
10, na kterém plní žadatel podmínky podle 
§ 16 odst. 11, 

e) v podopatření údržba zatravěných dílů půdních 
bloků 
1. 107 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) 

zařazeného do titulu zkladní údržba 
zatravněných dílů půdních bloků podle § 2 
písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 17, 

2. 115 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) 
zařazeného do titulu údržba zatravněných 
dílů půdních bloků podél vodního 

 
32014R0808 

 
Článek 11  

 

Kombinace závazků a kombinace opatření  
1. Různé agroenvironmentálně-klimatické závazky podle článku 28 
nařízení (EU) č. 1305/2013, závazky ekologického zemědělství podle 
článku 29 uvedeného nařízení, závazky v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat podle článku 33 uvedeného nařízení a lesnicko-
environmentální závazky a závazky v oblasti klimatu podle článku 34 
uvedeného nařízení lze kombinovat za předpokladu, že se navzájem 
doplňují a jsou navzájem slučitelné. Členské státy ke svým programům 
rozvoje venkova přikládají seznam povolených kombinací.  
2. Pokud jsou opatření nebo různé závazky v rámci stejných nebo 
různých opatření uvedené v odstavci 1 kombinovány, zohlední při 
stanovení úrovně podpory členské státy konkrétní ušlé příjmy a 
vícenáklady vzniklé v důsledku této kombinace.  

3. Pokud nějaká operace spadá do dvou nebo více opatření nebo do 
dvou nebo více různých druhů operací, mohou členské státy přiřadit daný 
výdaj dominantnímu opatření nebo dominantnímu druhu operace. Použije 
se konkrétní sazba příspěvku daného dominantního opatření nebo druhu 
operace. 
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útvarupodle § 2 písm. e) bodu 2, na 
kterém žadatel plní podmínky podle § 17, 

f) v podopatření biopásy 
1. 670 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) 

zařazeného do titulu krmné biopásy podle 
§ 2 písm. f) bodu 1, na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 18 odst. 6 a 7, 

2. 609 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) 
zařazeného do titulu nektarodárné biopásy 
podle § 2 písm. f) bodu 2, na kterém 
žadatel plní podmínky podle § 18 odst. 6 a 
8, 

g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) 
zařazeného do podopatření ochrana čejky 
chocholaté podle § 2 písm. g), na kterém 
žadatel plní podmínky podle § 19, 

h) 135 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) 
zařazeného do podopatření údržba 
zatravněných drah soustředěného odtoku 
podle § 2 písm. h), na kterém žadatel plní 
podmínky podle § 20.  

 
(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodů 1, 2, a 4 se zvýší o 11 EUR/1 hektar, jde-li o 
díl půdního bloku podle § 15 odst. 4 písm. a) 
nebo c). 

 
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodů 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku podle § 15 odst. 4 písm. a) nebo 
c). 

 
(4)  Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží 
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 

nacházející se na území 1. zóny chráněné 
krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné 
oblasti na území vymezeném podle§ 7 odst. 
11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; 
nachází-li se díl půdního bloku na území 1. 
zóny chráněné krajinné oblasti2) jen zčásti, 
dotace se sníží jen na této části dílu půdního 
bloku, 
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b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 
nacházející se na území národního parku2); 
nachází-li se díl půdního bloku na území 
národního parku2) jen z části, dotace se sníží 
jen na této části dílu půdního bloku; v případě, 
že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku 
nachází v zastavěném území obce nebo 
zastavitelné ploše obce, toto snížení se 
neuplatní. 

 
 
(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodu 2 se sníží o 69 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
 (6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. 

d) bodu 3 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodu 4 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodu 5 se sníží o 39 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
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Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) 

bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb. 

(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. 
d) bodu 7 se sníží o 41 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. 

d) bodu 8 se sníží o 40 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. 

d) bodu 10 se sníží o 48 EUR/1 hektar, jde-li o díl 
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta 
dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. xxx/2019 
Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního 
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle 
odstavce 4. 

 
(13)  Sazba dotace podle odstavce 1 písm. 

e) nebo h) se sníží  
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního 

bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné 
krajinné oblasti 2), popřípadě ve zranitelné oblasti 
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty 
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první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., nachází-li se 
díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné 
krajinné oblasti jen zčásti, dotace se sníží jen na 
této části dílu půdního bloku, 
b)  o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 

nacházející se na území národního parku2); 
nachází-li se díl půdního bloku na území 
národního parku2) jen z části, dotace se sníží 
jen na této části dílu půdního bloku; v případě, 
že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku 
nachází v zastavěném území obce nebo 
zastavitelné ploše obce, toto snížení se 
neuplatní. 

 
 
(14) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) 

bodu 1 se sníží o 182 EUR/1 hektar, je-li směs 
plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který 
je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta 
do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci 
diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin 
zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 
1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1307/2013. 

 
(15) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) 

bodu 2 se sníží o 78 EUR/1 hektar, je-li směs 
plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který 
je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta 
do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci 
diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin 
zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 
1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1307/2013. 

 
(16) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. 

g) se sníží o 158 EUR/1 hektar, je-li směs plodin 
pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je 
podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta 
do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci 
diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení 
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vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin 
zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 
1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1307/2013. 

 
§ 22 až § 31 Vyhodnocení porušení podmínek oblasti 

minimálních požadavků pro použití hnojiv 
a přípravků na ochranu rostlin  

 
(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle 

zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky 
uvedené v § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3. 

  
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole 

sčítá míru porušení každého kontrolovaného 
požadavku podle § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 
nebo 3 za účelem stanovení celkové míry 
porušení za každou z oblastí požadavků. Dále 
sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole 
příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné 
oblasti požadavků více zpráv o kontrole s 
porušením stejného požadavku, pro stanovení 
celkové míry porušení za daný požadavek 
zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.  

  
(3) Celkovou míru porušení za každou z 

oblastí požadavků podle § 7 odst. 2 písm. b) bodů 
2 a 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k 
tomuto nařízení. 

 
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje 

údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení 
kontrolovaného požadavku, Fond na základě 
celkové míry porušení podle odstavce 2 provede 
procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti 
požadavků podle § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 
nebo 3 takto: 
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné 
porušení, 
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení, 
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, 
nebo 
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení. 

32013R1306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 77 
odst. 1, 3 až 
5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplatnění správních sankcí 

1.  Pokud jde o správní sankce podle čl. 63 odst. 2, použije se tento 
článek v případě nesplnění kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných 
povinností vyplývajících z uplatňování pravidel pro podporu podle čl. 67 
odst. 2. 

3.  Správní sankce lze uložit příjemci podpory, včetně jejich sdružení 
nebo seskupení, na nějž se vztahují povinnosti stanovené v pravidlech 
podle odstavce 1. 

4.  Správní sankce mohou mít jednu z těchto forem: 

a) snížení částky podpory, která je nebo má být vyplácena v souvislosti s 
žádostmi o podporu nebo s žádostmi o platbu, jichž se týká nesplnění, 
a/nebo v souvislosti s žádostmi o podporu nebo žádostmi o platbu 
podanými na předchozí nebo následující roky; 

b) vyplacení částky vypočtené na základě množství nebo období 
dotčených nesplněním; 

c) vyloučení z práva na účast na dotčeném režimu podpory nebo na 
dotčeném opatření podpory. 

5.  Správní sankce musejí být přiměřené a odstupňované podle 
závažnosti, rozsahu, trvání a opakování zjištěného nesouladu a nesmějí 
překročit tyto limity: 

a) částka správní sankce pro daný rok podle odst. 4 písm. a) nepřekročí 
100 % částky uvedené v žádostech o podporu nebo v žádostech o platbu; 

b) částka správní sankce pro daný rok podle odst. 4 písm. b) nepřekročí 
100 % částky uvedené v žádosti o podporu nebo v žádosti o platbu, na 
niž se sankce vztahuje; 

c) výjimku podle odst. 4 písm. c) lze uložit v maximální délce tří po sobě 
jdoucích let, přičemž tuto dobu lze v případě nového nesplnění obnovit. 
 

Neohlášení všech ploch 

1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny zemědělské 
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(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj 

o opakovaném porušení kontrolovaného 
požadavku, Fond na základě celkové míry 
porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti 
požadavků ve výši dvojnásobku procentního 
snížení podle odstavce 4. 
  

(6) Pro účely tohoto opatření se za 
opakované porušení kontrolovaného požadavku 
za každou z oblastí požadavků podle § 7 odst. 2 
písm. b) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé 
další porušení téhož požadavku v průběhu trvání 
období závazku. 

 
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj 

o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, 
Fond na základě celkové míry porušení podle 
odstavce 2 provede procentní snížení dotace v 
rámci příslušné oblasti požadavků podle § 7 odst. 
2 písm. b) bodu 2 nebo 3 takto: 
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné 
porušení, 
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení, 
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, 
nebo 
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení. 
 
Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění 

jednotlivých podopatření  
 

(1) V případě nesplnění podmínek 
provádění jednotlivých podopatření, s výjimkou 
podmínek uvedených v § 7 odst. 2 písm. b) bodu 
2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním 
nesplnění podle § 24 až 30 
a) sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve 

kterém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 
21 v těchto úrovních 
1. 3 %, 
2. 10 %, 
3. 25 %, nebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 16 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
 

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. 

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 
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20) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění. 
21) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

4. 50 %, 
b) neposkytne dotaci za příslušné podopatření v 

příslušném kalendářním roce, nebo za celé 
období trvání závazku, nebo 

c) vyřadí žadatele z příslušného podopatření. 
 

(2) V případě opakovaného nesplnění, 
pokud není v § 24 až 27 uvedeno jinak, je 
uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 21 
o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, 
popřípadě se dotace v příslušném kalendářním 
roce neposkytne.  

 
(3) Za opakované nesplnění se pro účely 

tohoto nařízení považuje nesplnění stejné 
podmínky v rámci příslušného podopatření nebo 
titulu více než jednou v průběhu závazku. 
Opakované nesplnění však nemůže nastat v 
průběhu jednoho kalendářního roku.  
  

  
 (6) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné 
žádosti9) neuvedl veškerou plochu v souladu s 
přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky20), a rozdíl mezi celkovou 
plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové 
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 
%21),  

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

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží 
platbu o 3 %21). 

  
(7) Nesplnění podmínek provádění 

jednotlivého podopatření nebo titulu podle § 2 se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014R0809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 35 
 
 

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. 
 

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. 
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vždy posuzuje ve vztahu k příslušnému závazku 
podle § 3.  

Snížení dotace o 3 %  
 

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v 
rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 
21, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce ovoce 

nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. e) nebo f), 

b) podopatření integrovaná produkce révy vinné 
nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. f) nebo 

c) podopatření ošetřování travních porostů 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 

1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v 
kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a 
zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a 
vedeného v evidenci využití půdy, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 
3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla jednou v 
kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy, nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 1 
písm. c), pokud se jedná o ponechání 
souvislé nepokosené plochy s rozlohou 
větší než 1 hektar a zároveň do 1,1 
hektaru včetně, snížení se vztahuje pouze 
na plochu trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace v titulu 
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5. 

 
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se 
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 měsíců od provedení platby. 
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podopatření integrovaná produkce révy vinné 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 

písm. d) nebo e), snížení se uplatní na díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění 
zjištěno, nebo 

b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. e), f) nebo g; provedl-li žadatel 1 
aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno. 

 
(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 
21, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce ovoce 

nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 10, 
přičemž žadatel doklady podle  § 10 odst. 5 
písm. d) předloží v období od 1. do 15. února 
kalendářního roku následujícího po roce, ve 
kterém žadatel žádal o dotaci, nebo 

b) podopatření integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky 
uvedené v § 12 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel 
doklady podle § 12 odst. 5 písm. b) předloží 
v období od 1. do 15. února kalendářního roku 
následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o 
dotaci. 

 
(4) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se 
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 12 
odst. 12 písm. a) , přičemž žadatel doklady podle 
§ 12 odst. 6 písm. f), § 12 odst. 7 písm. f) nebo § 
12 odst. 8 písm. e) předloží v období od 1. do 15. 
února kalendářního roku následujícího po roce, 
ve kterém žadatel žádal o dotaci. 

 
Snížení dotace o 10 %  

 
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 
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21, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce ovoce 

nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. g), 

b) podopatření integrovaná produkce révy vinné 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 

písm. c) bodu 1, nebo 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 

písm. h), 
c) podopatření ošetřování travních porostů  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla dvakrát v 
kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a 
zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a 
vedeného v evidenci využití půdy, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 2 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla jednou v 
kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 2, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla dvakrát v 
kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy, nebo 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 1 
písm. c), pokud se jedná o ponechání 
souvislé nepokosené plochy s rozlohou 
větší než 1,1 hektaru, snížení se vztahuje 
pouze na plochu trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace do titulu 
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, nebo 

d) podopatření údržba zatravěných drah 
soustředěného odtoku nesplnění podmínky 
uvedené v § 20 odst. 5 písm. b) bodě 2, jde-li 
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o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a 
nižším nebo rovném 25 % celkové výměry 
zatravněné plochy, zařazené do tohoto 
podopatření. 

 
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se 
sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné 

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. e), f) nebo g); neprovedl-li žadatel 
žádnou aplikaci, snížení se uplatní na díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění 
zjištěno, 

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 

písm. c), § 12 odst. 7 písm. c) nebo v § 12 
odst. 8 písm. c), 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 
písm. d), § 12 odst. 7 písm. h) nebo v § 12 
odst. 8 písm. f), nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. l), 

c) podopatření ošetřování travních porostů 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 

písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. h), § 
16 odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), 
§ 16 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10 
písm. a) nebo v § 16 odst. 11 písm. a) 
bodu 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším 
než 3% a nižším nebo rovném 25% 
výměry trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a 
zařazeného do příslušného titulu podle § 2 
písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 
písm. e), 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 3 
písm. e), § 16 odst. 4 písm. e), § 16 odst. 
5 písm. f), § 16 odst. 6 písm. e), § 16 odst. 
8 písm. f) anebo v § 16 odst. 9 písm. j), 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 9 
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písm. e), nebo 
5. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 

písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 
4 písm. b), § 16 odst. 5 písm. b), § 16 
odst. 6 písm. b), § 16 odst. 8 písm. c) 
anebo v § 16 odst. 9 písm. c), 

d) podopatření biopásy 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 

písm. d), snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, 
nebo 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 
písm. e), snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo porušení zjištěno, 
nebo 

e) podopatření údržba zatravněných dílů půdních 
bloků při nesplnění podmínky uvedené v § 17 
odst. 6 písm. b) bodě 2, jde-li o nesplnění v 
rozsahu větším než 3 % a nižším nebo 
rovném 25 % celkové výměry zatravněné 
plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 
2 písm. e) bodů 1 a 2.  

  
Snížení dotace o 25 %  

 
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 
21, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce ovoce 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. b), 

2. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 
10 odst. 5 písm. c) a analyzovaném podle 
§ 10 odst. 5 písm. d), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem, dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu olova uvedené v 
části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení a 
zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova 
uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto 
nařízení, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. h), přičemž se jedná o první 
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nesplnění v průběhu příslušného závazku, 
nebo 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. i) nebo j), 

b) podopatření integrovaná produkce révy vinné 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 

písm. i), přičemž se jedná o první 
nesplnění v průběhu příslušného závazku, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. d), přičemž se jedná o 3 aplikace 
herbicidů v příkmenném pásu vinice v 
příslušném kalendářním roce, nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. g), 

c) podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 

písm. b), 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 

písm. c), nebo 
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 

písm. d), 
d) podopatření ošetřování travních porostů 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 
1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v 
kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a 
zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a 
vedeného v evidenci využití půdy, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 2 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla dvakrát v 
kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 2, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 
3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla třikrát v 
kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň 
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
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obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy, nebo 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 1 
písm. a) nebo d); snížení se vztahuje 
pouze na plochu trvalého travního porostu 
způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 
písm. d) bodů 1 až 5, 

e) podopatření ochrana čejky chocholaté 
nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 
písm. c), nebo 

f) podopatření údržba zatravěných 
drahsoustředěného odtoku 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 5 

písm. c), snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky 
zjištěno. 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 5 
písm. e), nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 5 
písm. f). 

 
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se 
sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 
písm. b), § 15 odst. 7 písm. b) nebo v § 15 
odst. 8 písm. a), 

2. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle 
§ 12 odst. 6 písm. e) a analyzovaném 
podle § 15 odst. 6 písm. f) nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z 
chemických látek obsažených v zelenině 
uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části B 
přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. d), 

4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle 
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§ 12 odst. 7 písm. e) a analyzovaném 
podle § 12 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z 
chemických látek obsažených v zelenině 
uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části B 
přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace 
herbicidů v příslušném kalendářním roce, 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. b), 

7. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 
12 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle 
§ 12 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu olova v jahodách 
uvedené v části D přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty 
obsahu olova obsaženého v jahodách 
uvedené v části E přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení, 

8. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. g), 

9. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. h), 

10. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
8 písm. i), přičemž se jedná o 6 aplikací 
herbicidů v příslušném kalendářním roce, 

11. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
8 písm. j), přičemž se jedná o 5 aplikací 
insekticidů v příslušném kalendářním roce, 
nebo 

12. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
8 písm. k). 

b) podopatření ošetřování travních porostů 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 

písm. f), § 16 odst. 3 písm. f), § 16 odst. 4 
písm. f), § 16 odst. 5 písm. g), § 16 odst. 6 
písm. f), § 16 odst. 8 písm. g), § 16 odst. 9 
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písm. h) nebo v § 16 odst. 11 písm. e), 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 3 

písm. g), § 16 odst. 4 písm. g), § 16 odst. 
5 písm. h), § 16 odst. 6 písm. g), § 16 
odst. 9 písm. i), § 16 odst. 10 písm. k) 
nebo v § 16 odst. 11 písm. g), 

3. nesplnění podmínky uvedené § 16 odst. 7 
písm. f), 

4. nesplnění podmínky uvedené § 16 odst. 9 
písm. b), 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné 
množství aplikovaného dusíku bylo vyšší 
než 50 kilogramů a zároveň nižší nebo 
rovno 60 kilogramům na 1 hektar dílu 
půdního bloku obhospodařovaného 
žadatelem, vedeného v evidenci využití 
půdy a zařazeného do podopatření podle 
§ 2 písm. d) bodu 9, 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. i), 

7. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. j) nebo v § 16 odst. 11 písm. f), 
nebo  

8. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 
písm. c), § 16 odst. 9 písm. f), § 16 odst. 
10 písm. f) nebo v § 16 odst. 11 písm. c), 
snížení se uplatní na díl půdního bloku, na 
kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno, 

c) podopatření údržba zatravněných dílů půdních 
bloků 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 
písm. c), snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky 
zjištěno, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 
písm. e), nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 
písm. f), nebo 

d) podopatření biopásy 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 7 

písm. a) bodu 3, nebo 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 8 
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písm. a) bodu 3 a zároveň Fond rozhodne 
o vrácení poměrné části poskytnuté 
dotace za každý kalendářní rok, ve kterém 
nebyla podmínka splněna. 

 
(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 
21, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění podopatření integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky 
uvedené v § 12 odst. 12 písm. b), přičemž žadatel 
doklady podle § 12 odst. 5 písm. b) nepředložil do 
15. února kalendářního roku následujícího po 
roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci.  

 
Snížení dotace o 50 %  

 
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 
21, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné 

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. d), přičemž se jedná o 4 aplikace 
herbicidů v příkmenném pásu vinice v 
příslušném kalendářním roce, 

b) podopatření ošetřování travních porostů 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 2 

a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla třikrát v 
kontrolním období vyšší než 1,15 a 
zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí 
jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 2, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 1 
písm. a), nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 1 
písm. b), 

c) podopatření ochrana čejky chocholaté 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 

písm. b), nebo 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 

písm. d), nebo 
d) podopatření údržba zatravěných drah 
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soustředěného odtoku nesplnění podmínky 
uvedenév § 20 odst. 5 písm. b) bodu 2, jde-li o 
nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto 
podopatření. 

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v 
rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se 
sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 
písm. c), nebo 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. c), 

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. g), přičemž se jedná o 4 aplikace 
herbicidů v příslušném kalendářním roce, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. i), přičemž se jedná o 7 aplikací 
herbicidů v příslušném kalendářním roce, 
nebo 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. j), přičemž se jedná o 6 aplikací 
insekticidů v příslušném kalendářním roce, 

c) podopatření ošetřování travních porostů 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 

písm. d), 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 

písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. h), § 
16 odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), 
§ 16 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10 
písm. a) nebo v § 16 odst. 11 písm. a) 
bodu 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším 
než 25 % výměry trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a 
zařazeného do příslušného titulu podle § 2 
písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 3 
písm. d), § 16 odst. 4 písm. d), § 16 odst. 
5 písm. e), § 16 odst. 6 písm. d), § 16 
odst. 8 písm. e) nebo v § 16 odst. 9 písm. 
d), za nesplnění podmínky se považuje též 
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pastva zvířat na dílu půdního bloku, který 
je v evidenci využití půdy vymezen jako 
nevhodný k přepasení, 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 8 
písm. b) bodu 1 nebo 3, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. b), 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné 
množství aplikovaného dusíku bylo vyšší 
než 60 kilogramů a zároveň nižší nebo 
rovno 65 kilogramům na 1 hektar dílu 
půdního bloku obhospodařovaného 
žadatelem, vedeného v evidenci využití 
půdy a zařazeného do podopatření podle 
§ 2 písm. d) bodu 9, nebo 

7. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. e), 

d) podopatření biopásy 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 8 

písm. c), nebo 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 7 

písm. b) nebo odst. 8 písm. d), nebo 
e) podopatření údržba zatravňených dílů půdních 

bloků při nesplnění podmínky uvedené v § 17 
odst. 6 písm. b) bodě 2, jde-li o nesplnění v 
rozsahu větším než 25 % celkové výměry 
zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. 
e) bodů 1 a 2. 

 
Neposkytnutí dotace  

 
(1) Dotaci v příslušném kalendářním roce v 

rámci příslušného podopatření podle § 2 Fond 
neposkytne, zjistí-li u žadatele 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 7 odst. 2 

písm. c) nebo d), nesplněním podmínky je 
také nepředložení evidence hnojení nebo 
záznamů o používání přípravků na ochranu 
rostlin v průběhu kontroly na místě, nebo 
předložení takové evidence nebo záznamů, 
ze které není možné zjistit plnění podmínek 
tohoto podopatření, 

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

aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'


35 
 

b) při uplatnění podopatření integrovaná produkce 
ovoce  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. a),  

2. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. c), přičemž žadatel odebral alespoň 
jeden vzorek ovoce, a to z druhu ovoce 
převládajícího podle výměry, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. d), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň jednoho vzorku ovoce, a to z 
druhu ovoce převládajícího podle výměry, 

4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 
10 odst. 5 písm. c) a analyzovaném podle 
§ 10 odst. 5 písm. d), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem, dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu olova uvedené v 
části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení a 
zároveň nedosáhne hodnoty obsahu 
některých z chemických látek obsažených 
v ovoci uvedených v části C přílohy č. 4 k 
tomuto nařízení, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. h, pokud se jedná o druhé nebo 
další nesplnění v průběhu příslušného 
závazku, nebo 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 7 
písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na 
příslušnou produkční plochu dílu půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; 
výměra dílu půdního bloku, na který Fond 
dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, 
se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 
bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 
nezahrne, 

c) při uplatnění podopatření integrovaná produkce 
révy vinné 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. a), 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. b), 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
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písm. c) bodu 2, 
4. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 

písm. d), přičemž se jedná o 5 a více 
aplikací herbicidů v příkmenném pásu 
vinice v příslušném kalendářním roce, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. e), 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 
písm. i), přičemž se jedná o druhé nebo 
další nesplnění v průběhu příslušného 
závazku, nebo 

7. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 
8; dotace se neposkytne na příslušný díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění 
zjištěno; výměra dílu půdního bloku, na 
který Fond dotaci podle tohoto odstavce 
neposkytne, se do zjištěné výměry podle 
čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
640/2014 nezahrne, 

d) při uplatnění podopatření integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky 
uvedené v § 12 odst. 5 písm. a), 

e) při uplatnění podopatření ošetřování travních 
porostů 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo 
vícekrát v kontrolním období vyšší nebo 
rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké 
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého 
travního porostu obhospodařovaného 
žadatelem a vedeného v evidenci využití 
půdy, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 
velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého 
travního porostu obhospodařovaného 
žadatelem a vedeného v evidenci využití 
půdy, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 2 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
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hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo 
vícekrát v kontrolním období vyšší než 
1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké 
dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 
odst. 2, 

4. nes plnění podmínky uvedené v § 14 odst. 
2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita 
chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 
1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
podle § 14 odst. 2, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo 
vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 
a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké 
dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské 
půdy obhospodařované žadatelem a 
vedené v evidenci využití půdy, nebo 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3 
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu 
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 
velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
zemědělské půdy obhospodařované 
žadatelem a vedené v evidenci využití 
půdy, 

f) při uplatnění podopatření ochrana čejky 
chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 
19 odst. 5 písm. a), nebo 

g) při uplatnění podopatření údržba zatravňěných 
drah soustředěného odtoku nesplnění 
podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. a). 

 
(2) Dotaci v příslušném kalendářním roce v 

rámci příslušného titulu podle § 2 Fond 
neposkytne, zjistí-li u žadatele při uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné 

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. d), 

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 
písm. a) nebo § 12 odst. 7 písm. a); 
dotace se neposkytne na příslušný díl 
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půdního bloku, na kterém bylo nesplnění 
zjištěno, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 
1 vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny 
převládajícího podle výměry, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku zeleniny, a to z druhu 
zeleniny převládajícího podle výměry, 

4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle 
§ 12 odst. 6 písm. e) a analyzovaném 
podle § 12 odst. 6 písm. f), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z 
chemických látek obsažených v zelenině 
uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části C 
přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 
1 vzorek zeleniny, 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku zeleniny, 

7. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle 
§ 12 odst. 7 písm. e) a analyzovaném 
podle § 12 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu některých z 
chemických látek obsažených v zelenině 
uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části C 
přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 

8. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. g), přičemž se jedná o 5 a více 
aplikací herbicidů v příslušném 
kalendářním roce, 

9. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
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písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 
1 vzorek jahod, 

10. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
8 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor 
alespoň 1 vzorku jahod, 

11. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 
12 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle 
§ 12 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení 
mezní hodnoty obsahu olova v jahodách 
uvedené v části E přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty 
obsahu olova obsaženého v jahodách 
uvedené v části F přílohy č. 10 k tomuto 
nařízení, 

12. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
8 písm. i), přičemž se jedná o 8 a více 
aplikací herbicidů v příslušném 
kalendářním roce, 

13. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
8 písm. j), přičemž se jedná o 7 a více 
aplikací insekticidů v příslušném 
kalendářním roce, nebo 

14. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 
10 písm. a) nebo b), 

c) podopatření ošetřování travních porostů 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 3 

písm. c), 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 4 

písm. c), 
3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 

písm. c), 
4. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 6 

písm. c), 
5. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 7 

písm. g) nebo § 16 odst. 8 písm. h), 
6. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 7 

písm. b) až e), 
7. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 8 

písm. d), 
8. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 9 

písm. g), 
9. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
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10 písm. c), 
10. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 

10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné 
množství aplikovaného dusíku bylo vyšší 
než 65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního 
bloku obhospodařovaného žadatelem, 
vedeného v evidenci využití půdy a 
zařazeného do podopatření podle § 2 
písm. d) bodu 9, 

11. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. g), 

12. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
10 písm. h), 

13. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
11 písm. b), nebo 

14. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 
11 písm. d), 

d) podopatření údržba zatravněných dílů půdních 
bloků nesplnění podmínky uvedené v § 17 
odst. 6 písm. a), nebo 

e) podopatření biopásy 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 

písm. a); dotace se neposkytne na 
příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo 
nesplnění zjištěno, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 
písm. b); dotace se neposkytne na 
příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo 
nesplnění zjištěno, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 
písm. c); dotace se neposkytne na 
příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo 
nesplnění zjištěno, 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 6 
písm. a), 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 6 
písm. b), 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 7 
písm. a) bodu 1 nebo 2, 

7. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 7 
písm. c), 

8. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 8 
písm. a) bodu 1 nebo 2, a zároveň 
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rozhodne Fond o vrácení poskytnuté 
dotace za každý kalendářní rok, ve kterém 
nebyla podmínka splněna, nebo 

9. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 8 
písm. b). 

 
Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému 

období závazku  
 

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v 
rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená 
podle § 21, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u 
žadatele při uplatnění podopatření integrovaná 
produkce révy vinné 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 

písm. a), je-li Fondem zjištěno 13 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 6 písm. a), 

b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 
písm. b), je-li Fondem zjištěno 13 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 6 písm. b), 

c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. a), je-li Fondem zjištěno 9 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 7 písm. a), nebo 

d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. b), je-li Fondem zjištěno 9 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 7 písm. b). 

 
(2) Na základě uplatnění snížení dotace 

podle odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení 
poměrné části dotace poskytnuté od počátku 
závazku.  
  
Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému 

období závazku  
 

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v 
rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená 
podle § 21, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u 
žadatele při uplatnění podopatření integrovaná 
produkce révy vinné 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 

písm. a), je-li Fondem zjištěno 14 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 6 písm. a), 
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b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 
písm. b), je-li Fondem zjištěno 14 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 6 písm. b), 

c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. a), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 7 písm. a), nebo 

d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. b), je-li Fondem zjištěno 10 aplikací 
uvedených v § 11 odst. 7 písm. b). 

 
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v 

rámci příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodu 4, 
vypočtená podle § 21, se sníží o 50 %, zjistí-li 
Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 
16 odst. 5 písm. d), jestliže na daném dílu 
půdního bloku nebyla zjištěna aplikace hnojiv 
nebo byly zjištěny 2 a více aplikací hnojiv v 
průběhu příslušného závazku. 
 

(3) Na základě uplatnění snížení dotace 
podle odstavce 1 nebo 2 rozhodne Fond 
o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od 
počátku závazku. 

 
Vyřazení z podopatření a vrácení dotace  

 
(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 

podopatření integrovaná produkce ovoce 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 

písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný 
vzorek ovoce, 

b) nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 
písm. d), přičemž žadatel nezajistí rozbor 
žádného vzorku ovoce podle § 10 odst. 5 
písm. c), nebo 

c) pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 10 
odst. 5 písm. c) a analyzovaném podle § 10 
odst. 5 písm. d), nebo ve vzorku odebraném 
Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v ovoci uvedených v části C 
přílohy č. 4 k tomuto nařízení, 

dotace se v rámci podopatření podle § 2 
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neposkytne a Fond současně rozhodne o 
vyřazení žadatele z příslušného podopatření a 
vrácení dotace poskytnuté za příslušné 
podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku. 
 

(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
podopatření integrovaná produkce révy vinné 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 

písm. a), je-li Fondem zjištěno 15 a více 
aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a), 

b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 
písm. b), je-li Fondem zjištěno 15 a více 
aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b), 

c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. a), je-li Fondem zjištěno 11 a více 
aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a), 
nebo 

d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 
písm. b), je-li Fondem zjištěno 11 a více 
aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b), 

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a 
Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z 
příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za 
příslušné podopatření podle § 2 od počátku 
tohoto závazku. 
 

(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 

písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný 
vzorek zeleniny, 

b) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 
písm. f) nebo v § 12 odst. 7 písm. f), přičemž 
žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení 
a zjištění dodržení limitu obsahu chemických 
látek žádného vzorku zeleniny nebo nezajistil 
rozbor za účelem zjištění dodržení limitu 
všech sledovaných chemických látek, 

c) pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 
12 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 
12 odst. 6 písm. f) nebo odebraném podle § 
12 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 
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12 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku 
odebraném Fondem dojde k překročení mezní 
hodnoty obsahu některých z chemických látek 
obsažených v zelenině uvedené v části C 
přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 

d) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 
písm. e), přičemž neodebral žádný vzorek 
zeleniny, 

e) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný 
vzorek jahod, 

f) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 
písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor za 
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu 
obsahu chemických látek žádného vzorku 
jahod nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění 
dodržení limitu všech sledovaných 
chemických látek, nebo 

g) pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 12 
odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 
odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném 
Fondem dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek 
obsažených v jahodách uvedené v části F 
přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a 
Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z 
příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za 
příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto 
závazku. 

 
(4) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 

titulu údržba zatravněných dílů půdních bloků 
nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. 
d), dotace se neposkytne na díl půdního bloku, na 
kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond 
současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu 
půdního bloku z příslušného titulu a rozhodne o 
vrácení dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl 
půdního bloku od počátku tohoto závazku. 

 
(5) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 

podopatření údržba zatravňených drah 
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soustředěného odtoku nesplnění podmínky 
uvedené  v § 20 odst. 5 písm. d), dotace se 
neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k 
nesplnění podmínky došlo, a Fond současně 
rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z 
příslušného podopatření a rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního 
bloku od počátku tohoto závazku. 

 
(6) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, 

jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 
podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě 
rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný 
kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze 
kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se 
postupuje v případě dodatečného zjištění 
skutečností, které by byly důvodem pro snížení 
dotace. 

 
(7) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 

podopatření integrovaná produkce ovoce 
nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 10 a 
nepředložení dokladů podle § 10 odst. 5 písm. d) 
do 15. února kalendářního roku následujícího po 
roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci dotace se 
v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond 
současně rozhodne o vyřazení žadatele z 
příslušného podopatření a vrácení dotace 
poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od 
počátku tohoto závazku.  

 
(8) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 12 
odst. 12 písm. a)  a nepředložení dokladů podle § 
12 odst. 6 písm. f), § 12 odst. 7 písm. f) nebo § 12 
odst. 8 písm. e) do 15. února kalendářního roku 
následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o 
dotaci, dotace se v rámci titulu podle § 2 
neposkytne a Fond současně rozhodne o 
vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení 
dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od 
počátku tohoto závazku. 
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§ 32 Závěrečná ustanovení  
 

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky 
stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu 
vyšší moci5), ustanovení o snížení, neposkytnutí 
nebo vrácení dotace se nepoužijí. 
 

(2) Dojde-li k vyřazení z navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření podle 
§ 8 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 48 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí 
nebo vrácení dotace se nepoužijí. 

32013R1305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 

Článek 47 
odst. 4 

 
 
 
 

Článek 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 4 

Pravidla pro platby na plochu 
4.  Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší moci a 
za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

Ustanovení o přezkumu 

Pro operace provedené podle článků 28, 29, 33 a 34 se stanoví 
ustanovení o přezkumu, aby se zajistilo jejich přizpůsobení v případě 
změny příslušných závazných norem, požadavků nebo povinností 
stanovených v uvedených článcích, jejichž rámec mají přijaté závazky 
přesáhnout. Toto ustanovení o přezkumu se vztahuje rovněž na úpravy 
nezbytné s cílem zamezit dvojímu financování postupů uvedených v 
článku 43 nařízení (EU) č. 1307/2013 v případě změn těchto postupů. 

Operace provedené podle článků 28, 29, 33 a 34, které přesahují 
stávající programové období, obsahují ustanovení o přezkumu, které 
umožňuje jejich přizpůsobení právnímu rámci následujícího 
programového období. 
Pokud se taková úprava ukáže pro příjemce jako nepřijatelná, závazek 
skončí a za období, během něhož byl závazek účinný, se nepožaduje 
vrácení poskytnuté podpory. 

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 
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. 
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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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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. 

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. 

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. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 (32014R0807) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým 
se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
a kterým se zavádějí přechodná ustanovení. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 (32014R0808) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 

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. 
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