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V. 

 

Část platného znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 

poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 

vlády, ve znění pozdějších předpisů, s přílohami č. 2, 4 a č. 11, s vyznačením 

navrhovaných změn: 

 

* * *  

 

§ 2 

Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům  

 

(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická 

osoba, která  

a) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a,  

b) obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle 

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

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.  

  

(2) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat též organizační složka 

státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b).  

  

(3) Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) Fondu žádost o poskytnutí přímé platby 

zemědělcům do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na geoprostorovém formuláři 

vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3). 

 

§ 4 

Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům  

 

(1) Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům v souladu s předpisem Evropské unie 

upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky4) obsahuje  

a) seznam a výměru všech dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství evidovaných v 

evidenci využití půdy na žadatele,  

b) druh zemědělské kultury všech dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost 

týká, a  

c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v 

přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 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, 

po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.  

  

(2) Součástí žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům je zákres dílů půdních bloků 

podle odstavce 1 písm. a) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 
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* * *  

 

§ 14  

Ochranný pás  

 

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

o šířce 1 až 20 metrů, se rozumí souvrať založená od hranice dílu půdního bloku se 

standardní ornou půdou nebo ochranný pás podle přílohy č. 1 pořadového čísla aktu 1 

pořadového čísla požadavku 6 nebo přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o šířce 

1 až 20 metrů založený od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdoupodle 

nařízení vlády č. 48/2017 Sb.  

  

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

považovat plochu podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na kterou je podána žádost o 

poskytnutí dotace podle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a plochu podle § 18 nařízení vlády 

č. 330/2019 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 7 nařízení vlády č. 

330/2019 Sb.  

  

(3) Ochranný pás je část plochy dílu půdního bloku se standardní ornou půdou,  

a) která je udržována alespoň od doby založení porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku (dále 

jen "hlavní plodina") do 15. července kalendářního roku,  

b) na které se nejpozději od 1. června do 15. července kalendářního roku nachází souvislý 

porost plodin uvedených v odstavci 4, které jsou zároveň jiné, než je hlavní plodina, a tyto 

plodiny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z dílu půdního bloku, 

a  

c) na kterou se neaplikují hnojiva.  

  

(4) Plodinou pro ochranný pás je  

a) hořčice,  

b) hrách,  

c) jetel,  

d) komonice,  

e) pohanka,  

f) proso,  

g) ředkev,  

h) svazenka,  

i) štírovník,  

j) tolice,  

k) vikev,  

l) kopr,  

m) koriandr,  

n) len,  

o) lnička,  

p) řeřicha,  

q) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo  

r) směs výše uvedených plodin.  

  

(5) V případě vyhrazení ochranného pásu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce 
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dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném 

formuláři uvede  

a) seznam dílů půdních bloků, na kterých se nachází ochranný pás,  

  

b) zákres ochranného pásu na dílu půdního bloku a  

c) údaj o výměře ochranného pásu, který je vyčleněn pro plochu využívanou v ekologickém 

zájmu.  

  

§ 15  

Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích v 

ekologickém zájmu  

 

(1) Plochou s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, 

kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s rychle 

rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích podle § 3 odst. 10 nařízení 

vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, která je založena z druhu nebo 

křížence dřevin uvedených v seznamu v příloze č. 4 k tomuto nařízení.  

  

(2) Pro účely ploch vyhrazených jako plochy využívané v ekologickém zájmu se rychle 

rostoucí dřeviny ve výmladkových plantážích pěstují bez použití minerálních hnojiv a přípravků 

na ochranu rostlin.  

  

(3) V případě vyhrazení plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve 

výmladkových plantážích jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí 

platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na 

Fondem vydaném formuláři uvede  

a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků s 

porostem rychle rostoucích dřevin,  

b) druhy rychle rostoucích dřevin pěstovaných na dílech půdních bloků,  

c) kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářní rok posledního 

obmýtí, pokud již proběhlo, a  

d) zákres příslušných dílů půdních bloků s porostem rychle rostoucích dřevin.  

  

 

§ 16  

Zalesněná plocha v ekologickém zájmu  

 

(1) Zalesněnou plochou, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, 

se rozumí zalesněná plocha podle § 3 odst. 12 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 

podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády.  

  

(2) V případě vyhrazení zalesněné plochy jako plochy využívané v ekologickém zájmu 

žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 

a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  

a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, která 

byla zalesněna, a  
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b) zákres příslušných dílů půdních bloků, které byly zalesněny.  

  

§ 17 

Plocha s meziplodinami  

 

(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém 

zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění 

souvislého pokryvu půdy, která je evidována v evidenci využití půdy jako druh 

zemědělské kultury standardní orná půda, která je založena  

a) výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2 za předpokladu, že porost 

směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, na který se v době jeho trvání podle 

odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu rostlin, nebo  

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v odstavci 3 do hlavní plodiny, na který 

se v době jeho trvání od 1. srpna do 24. září příslušného kalendářního roku neaplikují 

přípravky na ochranu rostlin.  

  

(2) Plodinou pro směs meziplodin je  

a) bér vlašský,  

b) bojínek luční,  

c) čirok súdánský,  

d) čirok zrnový,  

e) festulolia sp.,  

f) hořčice bílá,  

g) hořčice hnědá,  

h) jetel alexandrijský,  

i) jetel nachový (inkarnát),  

j) jetel perský,  

k) jetel šípovitý,  

l) jílek mnohokvětý,  

m) jílek vytrvalý,  

n) koriandr setý,  

o) kostřava červená,  

p) kostřava luční,  

q) kostřava rákosovitá,  

r) krambe habešská,  

s) lesknice kanárská,  

t) lnička setá,  

u) lupina bílá,  

v) lupina úzkolistá,  

w) lupina žlutá,  

x) mastňák habešský,  

y) peluška (hrách setý rolní),  

z) pohanka obecná,  

aa) proso seté,  

bb) ředkev olejná,  

cc) sléz krmný,  

dd) slunečnice roční,  

ee) srha laločnatá,  
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ff) svazenka shloučená,  

gg) svazenka vratičolistá,  

hh) světlice barvířská (saflor),  

ii) vičenec ligrus,  

jj) vikev huňatá,  

kk) vikev panonská,  

ll) vikev setá, nebo  

mm) žito trsnaté (lesní).  

  

(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je  

a) bojínek luční,  

b) festulolia sp.,  

c) jetel luční,  

d) jílek mnohokvětý,  

e) jílek vytrvalý,  

f) komonice bílá,  

g) kostřava červená,  

h) kostřava luční,  

i) kostřava rákosovitá,  

j) srha laločnatá, nebo  

k) štírovník růžkatý.  

  

(4) Plochu s meziplodinami uvedenou v odstavci 1 lze založit jako plochu  

a) s letní variantou meziplodin, které jsou vysety do 31. července příslušného kalendářního 

roku a na díle půdního bloku ponechány do 24. září příslušného kalendářního roku, přičemž 

v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo 

omezován v růstu, nebo  

b) s ozimou variantou meziplodin, které jsou vysety do 6. září příslušného kalendářního roku 

a na díle půdního bloku ponechány do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v 

tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo 

omezován v růstu.  

  

(5) V případě vyhrazení plochy s meziplodinami jako plochy využívané v ekologickém 

zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 

klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  

a) seznam dílů půdních bloků, na kterých je založena plocha s meziplodinami, a výměru této 

plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,  

b) zda bude směs využita jako letní nebo ozimá meziplodina, a  

c) zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých se v 

příslušném kalendářním roce pěstují meziplodiny s označením varianty podle odstavce 

4 písm. a) nebo b).  

  

§ 18  

Plocha s plodinami, které vážou dusík  

 

(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v 

ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, která je evidována 

v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda, na níž   
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a) je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději 

od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku,  

b) je nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny nebo 

ponechán porost víceleté plodiny vázající dusík a  

c) se v období od vysetí do sklizně plodin neaplikují přípravky na ochranu rostlin.  

 

(2) Plodinou, která váže dusík, je  

a) bob,  

b) cizrna,  

c) čičorka,  

d) čočka,  

e) fazol,  

f) hrách,  

g) hrachor,  

h) jestřabina,  

i) jetel,  

j) komonice,  

k) kozinec,  

l) lupina,  

m) pískavice,  

n) ptačí noha,  

o) sója,  

p) štírovník,  

q) tolice,  

r) úročník,  

s) vičenec,  

t) vikev, nebo  

u) směs plodin uvedených v písmenech a) až t) nebo směs plodin podle písmen a) až t) s 

ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi 

více než 50 %.  

  

(3) V případě vyhrazení plochy s plodinami, které vážou dusík, jako plochy využívané v 

ekologickém zájmu, žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede  

a) seznam dílů půdních bloků, na kterých je plocha s plodinami, které vážou dusík, založena, 

a výměru této plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,  

b) názvy těchto plodin, které se pěstují na jednotlivých dílech půdních bloků samostatně nebo 

ve směsích, a  

c) zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých jsou v 

příslušném kalendářním roce vysety plodiny, které vážou dusík.  

  

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

pro klima a životní prostředí, jestliže vede záznamy o  

a) použití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 

trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a  

b) datu vysetí a sklizni plodin, které vážou dusík. 
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* * *  

§ 28  

Podpora na produkci bílkovinných plodin  

 

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin je žadatel podle § 2, 

který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh 

zemědělské kultury standardní orná půda.  

  

(2) Plochou s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, kterou lze vyhradit jako plochu 

pro poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin, se rozumí plocha s bílkovinnými 

plodinami nebo jejich směsmi, která je založena výsevem bílkovinné plodiny nebo směsi plodin 

různých rodů uvedených v odstavci 3, za předpokladu, že je zajištěn pokryv půdy nebo 

prokazatelný výskyt posklizňových zbytků v období minimálně od 1. června do 15. července 

příslušného kalendářního roku.  

  

(3) Bílkovinnou plodinou je  

a) hrách, a to včetně pelušky,  

b) bob,  

c) lupina,  

d) sója,  

e) vojtěška,  

f) jetel, nebo  

g) směs plodin podle písmen a) až f) nebo směs plodin podle písmen a) až f) s obilovinami, 

přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %.  

  

(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin kromě 

náležitostí stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo 

jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo 

podrobnějším.  

  

(5) Fond poskytne žadateli o podporu na produkci bílkovinných plodin platbu této podpory 

na výměru standardní orné půdy  

a) na které jsou pěstovány bílkovinné plodiny podle odstavce 3,  

b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 

do 31. srpna příslušného kalendářního roku,  

c) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v 

evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a  

d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k 

nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.  

  

(6) Minimální výměra pro podporu na produkci bílkovinných plodin činí nejméně 1 hektar 

plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci bílkovinných plodin. Pokud byla 

požadována podpora podle § 26 odst. 2 písm. c), nelze poskytnout podporu na plodinu hrách 

zahradní podle odstavce 3 písm. a). 

 

* * *  
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§ 33  

Podmínky pro poskytnutí platby pro mladé zemědělce  

 

(1) Žadatelem o poskytnutí platby pro mladé zemědělce je osoba podle § 2 odst. 1, která 

má zároveň nárok na poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 6 a 

splňuje podmínky pro fyzické osoby21) nebo obchodní korporace22) stanovené předpisem 

Evropské unie upravujícím pravidla pro poskytování přímých plateb zemědělcům.  

  

(2) V případě obchodní korporace splňuje podmínky fyzická osoba podle odstavce 1, která 

vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí 

týkající se řízení, zisků a finančních rizik v příslušném kalendářním roce podání žádosti o 

poskytnutí platby pro mladé zemědělce. Takovou osobou se rozumí většinový společník23) 

nebo více fyzických osob splňujících podmínku podle odstavce 1 držících dohromady 

většinový podíl na základním kapitálu obchodní korporace.  

  

(3) Maximální výměra, na kterou lze poskytnout platbu pro mladé zemědělce, činí 90 

hektarů plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu 

zemědělské půdy.  

  

(4) Za zřízení zemědělského podniku21) se pro fyzické osoby a obchodní korporace podle 

odstavce 1 považuje zápis těchto osob do evidence zemědělského podnikatele podle § 2e až 

2ha zákona o zemědělství.  

  

(5) V případě obchodní korporace se za zřízení zemědělského podniku rovněž považuje 

převzetí většinovým společníkem23) nebo více fyzickými osobami držícími většinový podíl na 

základním kapitálu obchodní korporace podle odstavce 2. 

 

(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) dokladem 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), 
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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). 

* * *  

Příloha č. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

 

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 

Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus maximowiczii 
Henry) 8 let 

Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et 
A.Gray) 8 let 

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

Topol kanadský (P. x canadensis Moench) 5 let 

Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriėre) 8 let 

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

Topol černý (P. nigra L.) 10 let 

Topol osika (P. tremula L.) 8 let 

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

Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.) 5 let 

Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. x smithiana 
Willd) 5 let 

Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.) 5 let 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 8 let 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) 8 let 

Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) 8 let 

Líska obecná (Corylus avellana L.) 10 let 

 

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 
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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 

 

* * *  

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 

 

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 

Topol černý (Populus nigra L.) 10 let 

Topol osika (P. tremula L.) 8 let 

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

8 let 

Topol kanadský (P. x canadensis Moench) 5 let 

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

8 let 

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

8 let 

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

Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.) 5 let 

Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. x smithiana Willd) 5 let 

Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.) 5 let 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 8 let 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) 8 let 

Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) 8 let 

Líska obecná (Corylus avellana L.) 10 let 

 

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 
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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 

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 

 

* * *  

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

 

Seznam masných plemen skotu k podpoře na chov telete masného typu 
 

1. Aberdeen angus (G) 
2. Andorrský hnědý skot (DD) 
3. Aubrac (UU) 
4. Bazadaise (BB) 
5. Belgické modrobílé (B) 
6. Blonde ď aquitaine (Q) 
7. Brahman (F) 
8. Česká červinka (CL) – býk plemene česká červinka masného typu zapsaný do 

plemenné knihy oddílu A, oddělení M 
8.9. Český strakatý skot (C) - býk plemene českého strakatého skotu masného typu nebo 

fylogeneticky příbuzných plemen zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M. 
9.10. Dexter (EE) 
10.11. Galloway (W) 
11.12. Gasconne (S) 
12.13. Hereford (U) 
13.14. Highland (E) 
14.15. Charolais (T) 
15.16. Chianina (CHIANI) 
16.17. Limousine (Y) 
17.18. Masný simentál (SM) 

18.19. 
Montbéliarde (CI) - býk plemene montbéliarde masného typu zapsaný do plemenné 
knihy oddílu A, oddělení M 

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

20.21. Parthenaise (PP) 
21.22. Piemontese (P) 
22.23. Pinzgavský skot (PINCGAV) 
23.24. Rouge des prés (MM) 
24.25. Salers(D) 
25.26. Shorthorn (SS) 
26.27. Texas Longhorn (TT) 
27.28. Uckermärker (UCKERM) 
28.29. Vosgienne (VV) 
29.30. Wagyu (WW) 
30.31. Ostatní masná plemena (Z) 
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* * *  

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 

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

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

 

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 

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 
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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 

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 

 

ČÁST  B 

Vzdělání: střední s maturitním vysvědčením 
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 
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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 

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 

 
 

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 
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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 

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 
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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 

41-31-N/010 Agroturistika 

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

16-01-N/003           Vodní hospodářství a ekologie  

 
 

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 

 
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 
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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  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 
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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 
 

 

* * *  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTCFRVWA)


