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III. 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne ……. 2020, 
 

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

Čl. I 
 
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 

zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády 

č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády 

č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády 

č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády 

č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění 

takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 písm. a)  se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 

 

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které 

zní:  

„c) má zřízený přístup do informačního systému Státního zemědělského intervenčního 

fondu (dále jen „Fond“) podle § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 

intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

3. V § 2 odst. 3 se slova „Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)“ 

nahrazují slovy „Fondu“ a za slovo „na“ se vkládá slovo „geoprostorovém“. 

 

4. V § 14 odst. 1 se za slovo „zájmu“ vkládají slova „o šířce 1 až 20 metrů“, za slovo „souvrať“ 

se vkládají slova „založená od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou“ 

a slova „podle přílohy č. 1 pořadového čísla aktu 1 pořadového čísla požadavku 6 nebo 

přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o šířce 1 až 20 metrů založený od hranice 

dílu půdního bloku se standardní ornou půdou“ se nahrazují slovy „podle nařízení vlády č. 

48/2017 Sb.“. 

 

5. V § 14 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „se standardní ornou 

půdou“. 

 

6. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „půdy,“ vkládají slova „která je evidována 

v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda,“. 
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7. V § 17 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „s označením varianty podle 

odstavce 4 písm. a) nebo b)“. 

 

8. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „odstavci 2,“ vkládají slova „která je 

evidována v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda,“. 

 

9. V § 28 odst. 4 se za slovo „zemědělství“ vkládají slova „nebo jejich částí“. 

 

10. V § 33 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámek pod čarou č. 27 až 31, znějí: 

 

„(6) Platbu pro mladé zemědělce lze poskytnout pouze zemědělskému podnikateli 

podle zákona o zemědělství, který ke dni podání žádosti splňuje zemědělskou kvalifikaci 

podle přílohy č. 11 nebo ji splní do 30. listopadu příslušného kalendářního roku podáním 

žádosti a její splnění prokáže spolu s podáním jednotné žádosti Fondu nebo do konečného 

data pro splnění této podmínky, a to způsobem uvedeným v odstavci 7. V případě žadatele, 

který je obchodní korporací, musí požadavek minimální zemědělské kvalifikace splnit a 

prokázat podle odstavce 7 všechny osoby podílející se na základním kapitálu a všichni 

členové statutárního orgánu, či osoby oprávněné za právnickou osobu samostatně jednat. 

 

(7) Splnění zemědělské kvalifikace žadatel prokáže kopií: 

a) dokladu o ukončení vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studiu 

na vybrané vysoké škole nebo univerzitě v souladu s přílohou č. 1127), 

b) dokladu o absolvování vybraného oboru vyšší odborné školy v souladu s přílohou 

č. 1128), 

c) dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ve vybraném oboru vzdělání 

se zemědělským nebo veterinárním zaměřením nebo úplného středního vzdělání se 

zaměřením na zemědělství v souladu s přílohou č. 1129),   

d) dokladu o získání zemědělského vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem 

ve vybraném zemědělském oboru vzdělání na úrovni (H), popř. v oboru zaměřeném na 

veterinářství nebo veterinární prevenci v souladu s přílohou č. 1129), 

e) osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných 

zemědělských činností v rozsahu nejméně 300 hodin30) nebo 

f)  kopií osvědčení o získání alespoň 2 profesních kvalifikací s vazbou k některému 

zemědělskému povolání zařazenému alespoň v kvalifikační úrovni 3 nebo veterinárnímu 

povolání31). 

______________________ 

27) § 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
28) § 101 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
29) § 72 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
30) Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího 

programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve 

znění pozdějších předpisů. 
31) § 19 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 
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11. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní: 

 

„Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových 
plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu 
 

 Rychle rostoucí dřevina  
Maximální délka 

sklizňového 
cyklu  

1. 
Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus maximowiczii 
Henry) 

8 let 

2. 
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et 
A.Gray) 

8 let 

3. Topol vznešený a jeho kříženci (P. x generosa Henry) 8 let 

4. Topol kanadský (P. x canadensis Moench) 5 let 

5. 
Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carrière); P. x 
xianhoei  

8 let 

6. Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.) 8 let 

7. Topol černý (P. nigra L.) 10 let 

8. Topol osika (P. tremula L.) 10 let 

9. Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens Schrank) 10 let 

10. Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.) 10 let 

11. 
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybr., S. x smithiana 
Willd) aj. 

10 let 

12. Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.) 10 let 

13. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 10 let 

14. Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) 10 let 

15. Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) 10 let 

16. Líska obecná (Corylus avellana L.) 10 let 

“. 

 

12. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní: 

 

„Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve 

výmladkových plantážích v české republice vhodných pro plochy využívané 

v ekologickém zájmu 

 Rychle rostoucí dřevina  
Maximální 

doba 
obmýtí   

1. Topol černý (P. nigra L.) 10 let 

2. Topol osika (P. tremula L.) 10 let 

3. 
Topol Maximovičův (P. maximowiczii Henry) - pouze kříženci s  
topolem černým (P. nigra L.)  

8 let 

4. Topol kanadský (P. x canadensis Moench 5 let 

5. 
Topol Simonův (P. simonii Carriěre) - pouze kříženci s topolem  
černým (P. nigra L.)  

8 let 

6. 
Topol vznešený (P. x generosa Henry) - pouze kříženci s 
topolem  
černým (P. nigra L.)  

8 let 

7. Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens Schrank)  10 let 
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8. Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)  10 let 

9. 
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybr., S. x smithiana Willd) 
aj. 

 10 let 

10. Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)  10 let 

11. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)  10 let 

12. Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)  10 let 

13. Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)  10 let 

14. Líska obecná (Corylus avellana L.) 10 let 

“. 

13. V příloze č. 10 se za řádek č. 7 vkládá nový řádek č. 8, který zní: 

 

„8. Česká červinka (CL) – býk plemene česká červinka masného typu zapsaný do 

plemenné knihy oddílu A, oddělení M“. 

 

Dosavadní řády č. 8 až 30 se označují jako řádky č. 9 až 31. 

 

14. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která včetně nadpisu zní: 

 

 

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

 
Seznam oborů vzdělání 

 
 
ČÁST  A 
 
Vzdělání: střední s výučním listem 
Certifikát: výuční list 

Kód KKOV Název oboru vzdělání - zaměření 

41-51-H/01 Zemědělec - farmář  

41-51-H/02 Včelař 

41-52-H/01 Zahradník 

41-53-H/01 Rybář 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 

41-51-H/001 Pěstitel - vinohradnictví  

41-51-H/002 Zemědělec 

41-51-H/003 Farmář  

41-51-H/504 Zemědělská výroba  

41-51-H/005 Mechanizátor rostlinné výroby  

41-51-H/006 Včelař - ovocnář  

41-51-H/007 Zemědělec, hospodyňka  

41-51-H/009 Pěstitel - chmelařství  

41-51-H/010 Pěstitel - ovocnářství a včelařství  

41-51-H/011 Farmář 

41-51-H/012 Pěstitel - šlechtitelství a semenářství 
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41-51-H/013 Včelař 

41-52-H/001 Zahradník 

41-53-H/001 Drůbežář 

41-53-H/002 Rybář  

41-53-H/003 Chovatel  

41-53-H/004 Chovatel - chov hospodářských zvířat 

41-53-H/005 Chovatel - chov koní a jezdectví 

41-53-H/006 Chovatel koní a jezdec z povolání  

41-53-H/007 Chovatel laboratorních zvířat 

41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní 

41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel drůbeže 

41-53-H/010 Chovatel koní a jezdec  

41-53-H/011 Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat 

41-53-H/501  Drůbežář 

41-54-H/001 Kovář  

41-54-H/002 Kovář a podkovář  

41-54-H/003 Kovář, podkovář  

41-55-H/001 Mechanik opravář - zemědělská technika rostlinné výroby 

41-55-H/002 Mechanik opravář - renovace zemědělské techniky 

41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 

41-51-H/008 Krajinář 

 

Kód  Název oboru vzdělání - zaměření  

01-61-2 Strojník s odborným zaměřením pro zemědělskou výrobu 

01-61-2 Strojník pro zemědělskou výrobu 

03-11-2 Mechanik opravář s odborným zaměřením pro zemědělské a 
lesnické stroje a zařízení 

03-11-2 Mechanik opravář pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení 

1302 Chovatel drůbeže 

1303 Chovatel koní 

1304 Chovatel koní – jezdec z povolání 

1304 Jezdec z povolání 

1305 Rybář 

1306 Včelař a ovocnář  

1307 Zahradník 

1308 Zemědělec mechanizátor 

1321 Opravář zemědělských strojů 

1322 Kovář a podkovář 

1324 Traktorista mechanizátor 

1324 Pěstitel mechanizátor 

1325 Chovatel hospodářských zvířat 

1325 Chovatel mechanizátor 

1361 Chovatel laboratorních zvířat 

1362 Chovatel cizokrajných zvířat 

24-66-2/05  Mechanik opravář - zemědělská technika rostlinné výroby 

24-66-2/06 Mechanik opravář - zemědělská technika živočišné výroby 

24-66-2/08  Mechanik opravář - renovace zemědělské techniky 

42-52-2 Chovatel drůbeže 
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42-53-2 Chovatel koní 

42-54-2 Chovatel koní – jezdec z povolání 

42-55-2 Rybář 

42-56-2 Včelař a ovocnář 

42-57-2 Zahradník 

42-58-2 Zemědělec mechanizátor 

42-71-2 Opravář zemědělských strojů 

42-72-2 Kovář a podkovář 

42-74-2 Traktorista mechanizátor 

42-74-2 Pěstitel mechanizátor 

42-75-2 Chovatel hospodářských zvířat 

42-75-2 Chovatel mechanizátor 

42-92-2 Chovatel cizokrajných zvířat 

45-60-2/01 Pěstitel - chmelařství 

45-60-2/02  Pěstitel - ovocnářství a včelařství  

45-60-2/03 Pěstitel - šlechtitelství a semenářství 

45-60-2/04 Pěstitel - vinohradnictví 

45-61-2 Pěstitel pro vinohradnictví 

45-61-2 Pěstitel s odborným zaměřením pro vinohradnictví 

45-61-2 Zemědělec 

45-62-2 Pěstitel pro ovocnářství a včelařství 

45-62-2 Pěstitel s odborným zaměřením pro ovocnářství a včelařství 

45-63-2 Pěstitel pro šlechtění a semenářství 

45-63-2 Pěstitel s odborným zaměřením pro šlechtění a semenářství 

45-66-2 Farmář 

45-66-2/01  Farmář 

45-68-2 Kovář a podkovář 

45-68-2  Kovář  

45-71-2 Zahradník  

45-72-2 Zemědělská výroba 

45-74-2 Opravář zemědělských strojů 

45-76-2  Mechanizátor rostlinné výroby  

45-77-2  Drůbežář  

45-78-2  Rybář 

45-80-2/01  Chovatel - chov hospodářských zvířat 

45-80-2/02  Chovatel - chov koní a jezdectví  

45-80-2/03 Chovatel - chov ovcí  

45-80-2/04 Chovatel - chov kožešinových a laboratorních zvířat 

45-81-2 Chovatel koní a jezdec z povolání  

45-81-2 Chovatel pro chov skotu, prasat a ovcí 

45-81-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov skotu, prasat a ovcí 

45-82-2 Chovatel laboratorních zvířat 

45-82-2 Chovatel pro chov koní a jezdectví 

45-82-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov koní a jezdectví 

45-83-2 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní 

45-83-2 Chovatel pro chov kožešinových a laboratorních zvířat 

45-83-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov kožešinových a 
laboratorních zvířat 
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Část B:  

Vzdělání: střední s maturitní zkouškou 
Certifikát: maturitní vysvědčení 

 

Kód KKOV Název oboru vzdělání 

41-41-M/01 Agropodnikání 

41-42-M/01 Vinohradnictví 

41-43-M/01 Rybářství 

41-44-M/01 Zahradnictví 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 

43-41-M/01 Veterinářství 

41-04-M/01 Rostlinolékařství 

41-43-M/02 Chovatelství 

41-43-L/51 Rybářství 

41-44-L/51 Zahradnictví 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 

41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní 

41-04-M/001 Rostlinolékařství 

41-41-L/006 Podnikatel v zemědělství 

41-41-L/007 Zemědělský podnikatel 

41-41-L/503 Zemědělství 

41-41-L/504 Zemědělství – rybářství 

41-41-M/001 Agropodnikání 

41-41-M/002 Pěstitelsko – chovatelský  

41-41-M/003 Pěstitelsko-chovatelský – podnikání 

41-42-M/001 Vinohradnictví 

41-42-M/002 Chmelařství 

41-42-M/003 Pěstitelství 

41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat 

41-43-L/008 Technik rybářského provozu 

41-43-M/001 Rybářství 

41-43-M/002 Chovatelství 

41-43-M/003 Drůbežnictví 

41-44-L/002 Technik zahradnického provozu 

41-44-L/501 Zahradnictví 

41-44-M/001 Zahradnictví 

41-45-L/002 Operátor zemědělské techniky 

41-45-L/003 Operátor zemědělské techniky – rostlinná výroba 

45-92-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov koní a jezdectví 

45-97-2/05 Včelař - ovocnář  

45-97-2/08  Zemědělec, hospodyňka  

45-97-2/09  Kovář, podkovář 

45-97-2/10 Chovatel a zpracovatel drůbeže 

45-97-2/11 Chovatel koní a jezdec 

45-97-2/12 Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat 
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41-45-L/004 Operátor zemědělské techniky – živočišná výroba 

41-45-L/007 Mechanik zemědělské techniky 

41-45-M/001 Mechanizace a služby 

41-45-M/004 Mechanizace a služby – výsadba a údržba veřejné zeleně 

41-46-L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

43-41-M/001 Veterinární prevence 

43-41-M/002 Veterinářství 

64-41-L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesní hospodářství 

64-42-M/033 Management zemědělství a lesnictví 

64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 

64-43-M/003 Ekonomika zemědělství a výživy – podnikání a služby 

64-43-M/008 Ekonomika zemědělství a výživy – cestovní ruch 

 

Kód  Název oboru vzdělání – zaměření  

11-2-01 Zahradnictví 

11-2-02 Zemědělské meliorace 

11-2-03 Pěstitelství-chovatelství 

11-2-04 Vinohradnictví 

11-2-05 Rybářství 

11-2-06 Drůbežnictví 

11-2-07 Mechanizace zemědělské výroby 

11-2-08 Veterinářství 

11-3-01  Pěstitelství 

11-3-02 Chovatelství 

11-3-03 Včelařství 

12-2-05 Ekonomika zemědělství 

42-11-3 Zahradnictví 

42-11-6 Zahradnictví 

42-13-6 Pěstitelství – Chovatelství 

42-13-6 Chmelařství 

42-14-6 Vinohradnictví 

42-15-6 Rybářství 

42-16-6 Drůbežnictví 

42-17-6 Mechanizace zemědělské výroby 

42-17-6 Mechanizace a služby 

42-17-6/03 Mechanizace a služby – výsadba a údržba veřejné zeleně 

42-18-6 Ekonomika zemědělství a výživy 

42-22-6 Agropodnikání 

42-30-6 Pěstitelsko – chovatelský  

42-30-6/04 Pěstitelsko-chovatelský – podnikání 

42-31-3 Pěstitelství  

42-31-6 Pěstitelství 

42-32-6 Chovatelství 

42-35-6 Rostlinolékařství 

43-30-6 Veterinářství 

43-30-6 Veterinární prevence 

45-01-4  Rostlinná výroba 

45-01-4 Zemědělství pro rostlinnou výrobu 
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45-02-4 Živočišná výroba 

45-02-4 Zemědělství pro živočišnou výrobu 

45-02-4/01  Živočišná výroba – chov hospodářských zvířat 

45-02-4/02 Živočišná výroba – rybářství 

45-11-4  Zahradnictví 

45-11-4 Zahradnictví pro zahradnickou výrobu 

45-12-4 Zahradnictví pro zahradnické služby 

45-03-4/01 Operátor zemědělské techniky – rostlinná výroba 

45-03-4/02 Operátor zemědělské techniky – živočišná výroba 

45-26-4  Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

45-41-4 Operátor zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 

45-42-4 Operátor zemědělské techniky pro živočišnou výrobu 

45-55-4 Chovatel cizokrajných zvířat 

45-96-4 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství 

45-97-4/01 Zemědělský podnikatel 

45-97-4/02 Mechanik zemědělské techniky 

45-97-4/03 Technik rybářského provozu 

45-97-4/04 Technik zahradnického provozu 

45-97-4/07 Podnikatel v zemědělství 

45-99-4/01 Farmář – podnikatel 

 
ČÁST  C 
 
Vzdělání: vyšší odborné 
Certifikát: diplom absolventa vyšší odborné školy 
 

Kód oboru  Název oboru/akreditovaný vzdělávací program 

41-31-N Zemědělství 

41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova 

41-31-N/02 Agroturistika 

41-31-N/03 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami 

41-31-N/04 Péče o krajinu  

41-31-N/05 Šlechtitelství 

41-31-N/06 Zemědělský manažer 

41-44-N Zahradnictví 

41-44-N/01 Zahradní a krajinná tvorba 

43-31-N Veterinářství 

64-31-N Management 

64-31-N/04 Management zemědělství 

16-01-N Ekologie a životní prostředí 

16-01-N/01 Vodní hospodářství a ekologie 

41-31-N/001 Obnova a rozvoj venkova 

41-31-N/002 Zemědělské podnikání 

41-31-N/003 Zemědělský manažer 

41-31-N/005 Zahradní a krajinná tvorba 

41-31-N/006 Péče o krajinu 

41-31-N/007 Obchodování se zemědělskými komoditami 

41-31-N/009 Šlechtitelství 
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41-31-N/010 Agroturistika 

63-41-N/029 Podnikání a management– manažerská ekologie a agropodnikání 

16-01-N/003           Vodní hospodářství a ekologie  

 

 
ČÁST  D 
 
Vzdělání: vysokoškolské 
Certifikát: diplom absolventa magisterského nebo bakalářského studia 
 

Program  Kód KKOV  Název studijního programu – obor 

B,M,N,P 4101  4101 R,T,V  Zemědělské inženýrství 

B,M,N,P 4102  4102 R,T,V  Fytotechnika 

B,M,N,P 4103  4103 R,T,V  Zootechnika 

 B 4104  Rostlinolékařství 

B,M,N,P 4106  4106 R,T,V  Zemědělská specializace 

B,M,N,P 4108  4108 R,T,V  Zahradnické inženýrství 

B,M,N,P 4109  4109 R,T,V  Zahradní a krajinářská architektura 

 B 4131  Zemědělství 

 B 4144  Zahradnictví 

B,M,N,P 4145  R,T,V  Kvalita a zpracování zemědělských produktů 

B,M,N,P 4146  R,T,V  Hodnocení a ochrana půdy 

B,M,N,P 4147  R,T,V  Udržitelné využívání přírodních zdrojů 

B,M,N,P 4148  R,T,V  Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova 

B,M,N,P 4149  R,T,V  Rozvoj venkova a zemědělství 

B,M,N,P 4150  R,T,V  Genové technologie a šlechtění 

B,M,N,P 4151  R,T,V  Péče o biosféru 

B,M,N,P 4152  R,T,V  Rostlinolékařství 

B,M,N,P 4153  R,T,V  Natural Resources and Environment 

B,M,N,P 4301  4301 R,T,V  Veterinární lékařství 

B,M,N,P 4302  4302 R,T,V  Veterinární hygiena a ekologie 

 B 6206 Ekonomika a management – Ekonomika 
zemědělství a potravinářství 

 N 6208 Ekonomika a management – Ekonomika 
zemědělství a potravinářství 

 
 
 
 

Kód JKOV Název oboru 

39-52-7/00 Obnova a rozvoj venkova 

42-10-7/00 Zemědělský manažer 

42-25-7/00 Zahradní a krajinná tvorba 

42-26-7/00 Péče o krajinu  

42-29-7/00 Obchodování se zemědělskými komoditami 

42-34-7/00 Šlechtitelství 

42-09-7/00 Zemědělské podnikání 

42-50-7/00 Agroturistika 

63-99-7/04 Podnikání a management – manažerská ekologie a agropodnikání 
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Kód  Název oboru - zaměření 

11-1-01 Fytotechnika 

11-1-02 Zahradnictví 

11-1-03 Zootechnika 

11-1-04 Zemědělské meliorace 

11-1-05 Mechanizace zemědělství 

11-1-06 Provoz a ekonomika zemědělství 

11-1-07 Veterinární lékařství 

12-1-03 Ekonomika a řízení zemědělství 

41-41-8 Fytotechnika 

41-42-8 Zahradnictví 

41-43-8 Zootechnika 

41-44-8 Zemědělské meliorace 

41-45-8 Mechanizace zemědělství 

41-46-8 Provoz a ekonomika zemědělství 

41-47-8 Sadovnictví a krajinářství 

41-52-8 Tropické a subtropické zemědělství 

41-55-8 Automatizované systémy řízení zemědělství 

43-20-8 Veterinární lékařství 

43-20-8 Všeobecné veterinární lékařství 

43-29-8 Tropické a subtropické veterinární lékařství 

 
Typy studijních programů: 
B – bakalářský, M – magisterský, N – navazující magisterský, P – doktorský 
 
Kód kmenového oboru:  
stupeň R – bakalářský, T – magisterský, V – doktorský 
 
ČÁST  E 
 
Vzdělání: střední s maturitním vysvědčením 
Certifikát: maturitní vysvědčení 
 

Kód Název oboru - zaměření 

19-01-5/41  Gymnázium – technické základy zemědělství  

19-01-5/42  Gymnázium – technicko-ekonomické základy zemědělství  

19-01-5/68  Gymnázium – základy ekonomiky odvětví zemědělství  

79-02-5/42  Gymnázium – zemědělství  

79-02-5/42  Gymnázium – základy zemědělské výroby 

“. 
 

Čl. II 
 

Přechodné ustanovení 
 

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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Čl. III 

 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 

a 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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