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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. 10, s vyznačením 

navrhovaných změn: 
 

* * *  
 

§ 2 
Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům  

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

osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a,  
b) obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle 

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

§ 7  
Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy  

 
(1) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy na minimální 

výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout 
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy. Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná 
kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.  

  
(2) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, která je  

a) evidována v evidenci využití půdy a splňuje podmínky k poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie7),  

b) evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 
31. srpna příslušného kalendářního roku,  

c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, 
po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele, a  

d) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení 
vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.  

  
(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským 

obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c)  
a) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace nedopasků se 

nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°, a to v termínu  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se 

podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) 
bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské 
oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, nebo  

b) provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se 

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

  
(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,  

a) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření 
podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,  

b) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,  
c) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-klimatické 

opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření,  

d) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 15 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., 
nebo  

e) je-li na daném dílu půdního bloku prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 3j 
zákona o zemědělství.  

  
(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 

2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování plodin.  
  
(6) V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových 

plantážích lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na druhy rychle 
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rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice 
s maximální délkou jejich sklizňového cyklu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.  

  
(7) Fond poskytne jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy v plné výši, nenastane-li 

skutečnost vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy 
podle předpisu Evropské unie8) nebo podle § 8. Toto ustanovení platí rovněž pro platby 
poskytované podle § 9 až 18 a § 33.  

  
(8) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak  

a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,  

b) opatřením ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,  

c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 330/2019 
Sb.,  

d) opatřením navazujícím na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o 
podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,  

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

f) § 3j zákona o zemědělství.  
  

(9) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, 

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

* * *  
 

§ 14  
Ochranný pás  

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

se rozumí souvrať nebo ochranný pás podle přílohy č. 1 pořadového čísla aktu 1 pořadového 

čísla požadavku 6 nebo přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o šířce 1 až 20 metrů 

založený od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou.  
 (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 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 
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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.  

(4) Plodinou pro ochranný pás je: 
a) hořčice,  
b) hrách,  
c) jetel, 
d) kmín kořenný  
e) komonice, 
f) kopr, 
g) koriandr, 
h) len, 
i) lnička, 
j) oves hřebílkatý 
k) pískavice řecké seno, 
l) pohanka,  
m) proso,  
n) ředkev,  
o) řeřicha, 
p) svazenka,  
q) šalvěj hispánská, 
r) štírovník,  
s) tolice,  
t) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, 
u) vikev, nebo  
v) směs výše uvedených plodin.  
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(5) V případě vyhrazení ochranného pásu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce 

dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném 

formuláři uvede  
a) seznam dílů půdních bloků, na kterých se nachází ochranný pás,  
b) zákres ochranného pásu na dílu půdního bloku a  
c) údaj o výměře ochranného pásu, který je vyčleněn pro plochu využívanou v ekologickém 

zájmu.  
  

§ 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  
b) zákres příslušných dílů půdních bloků, které byly zalesněny.  
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§ 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,  
ff) svazenka shloučená,  
gg) svazenka vratičolistá,  
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hh) světlice barvířská (saflor),  
ii) vičenec ligrus,  
jj) vikev huňatá,  
kk) vikev panonská,  
ll) vikev setá, nebo  
mm) žito trsnaté (lesní).  

(2) Plodinou pro směs meziplodin je  
a) bér vlašský,  
b) bob obecný, 
c) bojínek luční,  
d) cizrna beraní, 
e) čirok dvoubarevný, 
f) čirok súdánský, 
g) čirok zrnový,  
h) festulolia sp.,  
i) hořčice bílá,  
j) hořčice hnědá,  
k) jetel alexandrijský,  
l) jetel egyptský, 
m) jetel nachový (inkarnát),  
n) jetel perský,  
o) jetel šípovitý,  
p) jílek mnohokvětý,  
q) jílek vytrvalý,  
r) komonice bílá, 
s) koriandr setý,  
t) kostřava červená,  
u) kostřava luční,  
v) kostřava rákosovitá,  
w) krambe habešská,  
x) len setý, 
y) lesknice kanárská, nebo 
z) lnička setá. 
 

(3) Plodinou pro směs meziplodin dále je 
a) lupina bílá,  
b) lupina úzkolistá,  
c) lupina žlutá,  
d) mastňák habešský,  
e) oves hřebílkatý, 
f) peluška (hrách setý rolní),  
g) pískavice řecké seno, 
h) pohanka obecná,  
i) proso seté,  
j) ředkev olejná,  
k) sléz krmný,  
l) slunečnice roční,  
m) srha laločnatá,  
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n) svazenka shloučená,  
o) svazenka vratičolistá, 
p) světlice barvířská (saflor), 
q) šalvěj hispánská, 
r) tolice dětelová, 
s) úročník bolhoj, 
t) vičenec ligrus,  
u) vikev bengálská, 
v) vikev čočková, 
w) vikev huňatá,  
x) vikev narbonská, 
y) vikev panonská,  
z) vikev setá, nebo  
aa) žito trsnaté (lesní). 
 

(3)(4) 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)(5) 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)(6) 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 

5 písm. a) nebo b).  
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§ 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   
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 
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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. 
 

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

zahradní podle odstavce 3 písm. a). 
 

* * *  
 

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

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 
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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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Část platného znění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech 

provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, s přílohou č. 1, s vyznačením navrhovaných 

změn: 
 

* * *  
 

§ 4  
Sledování cen mléčných výrobků  

 
(1) Fond za účelem sledování cen mléčných výrobků, uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení (dále jen "vybrané mléčné výrobky"), vybere v souladu s předpisy Evropských 
společenství 6) fyzické a právnické osoby, vyrábějící vybrané mléčné výrobky, které souhrnně 
představují více než polovinu celkového objemu výroby vybraného mléčného výrobku v České 
republice (dále jen "reprezentativní výrobci"); tuto skutečnost Fond neprodleně oznámí 
reprezentativním výrobcům.  
  

(2) Reprezentativní výrobci sdělí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem 7) každý 
první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny informace o  
a) prodaném množství vybraných mléčných výrobků,  
b) ceně vybraných mléčných výrobků, uvedených do oběhu ze skladu nebo z provozovny výrobce, 

bez daně z přidané hodnoty,  
c) obsahu tuku ve vybraných mléčných výrobcích a u másla rovněž informaci o obsahu tuku a vody. 
c) složení výrobku, způsobu a velikosti balení.  
  

(3) Fond může nejvýše dvakrát v průběhu kalendářního roku změnit složení reprezentativních 
výrobců, a to na základě změn složení mlékárenské výroby v České republice, nebo v případě 
odůvodněných pochybností o dostatečné reprezentativnosti vybraných reprezentativních výrobců; 
při změně složení reprezentativních výrobců postupuje Fond podle odstavce 1.  

  
(4) Fond informace podle odstavce 2 poskytuje Ministerstvu zemědělství. 

 
 

* * *  
 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 225/2004 Sb. 
 

Seznam mléčných výrobků, u nichž reprezentativní výrobci oznamují Fondu stanovené údaje 
(§ 4 odst. 1 a 2)  

 
Skupina A  
1.  Sušené mléko odtučněné s obsahem tuku do 1,5 % hmotnostních, balené v pytlích po 25 

kg.  
2.  Sušené plnotučné mléko s obsahem tuku 26 % hmotnostních, balené v pytlích po 25 kg.  
3.  Máslo s obsahem vody maximálně 16 % hmotnostních a s obsahem tuku minimálně 82% 

hmotnostních, balení po 250 g (spotřebitelské balení)ve spotřebitelském balení do 250 
g včetně.  

4. Máslo v blocích s obsahem vody maximálně 16 % hmotnostních a s obsahem tuku 
minimálně 82% hmotnostních, balení po 25 kg (výrobní balení - bloky)10 až 25 kg včetně.  

5.  Sušená syrovátka, balená v pytlích po 25 kg.  
6.  Sušené mléko odtučněné s obsahem tuku do 1,5 % hmotnostních, používané jako krmivo 

pro zvířata, balené v pytlích po 25 kg.  
7.  Kasein, balený v pytlích po 25 kg.  
8.   Smetana s obsahem tuku alespoň 30 %. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ87A8)



15 
 

9.   Směs sušeného mléka, nebo syrovátky a rostlinného tuku. 
10. Konzumní mléko (UHT) s obsahem tuku 1,5 %, balení tetrapak 1 l. 
  
Skupina B  
1. Laktóza balená v pytlích.  
2. Sýr eidam s obsahem tuku v sušině minimálně 45 % hmotnostních.  
3. Sýr eidam s obsahem tuku v sušině 30 % hmotnostních.  
4. Sýr ementálského typu Moravský bochník s obsahem tuku v sušině 45 %minimálně 40 % 

hmotnostních.  
5. Sýr ementálského typu Primátor s obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních.  
5. Sýr gouda s obsahem tuku v sušině minimálně 40 % hmotnostních. 
6. Máselný tuk s obsahem tuku více než 99,3 % hmotnostních. 
7.   Sýr mozzarella. 

 
* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 249/20014 Sb., o stanovení některých podrobností 

a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím 

a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování 

zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy 

vykostěného hovězího masa, ve znění pozdějších předpisů, bez příloh, s vyznačením 

navrhovaných změn: 
 

* * *  
 

Tržní a cenová hlášení  
  

§ 8 
Tržní a cenová hlášení u hovězího masa  

 
(1) Jatky a zprostředkovatelé na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního 

právního předpisu 6) poskytují Fondu informace o:  
a) zdrojích, zásobách a užití masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc 

vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,  
b) zdrojích, zásobách a rozdělení výrobků z masa; informace se podává Fondu za každý 

kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,  
c) vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků a jejich 

množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne 
následujícího kalendářního měsíce,  

d) cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata, maso a výrobky a jejich 
množství; informace se podává Fondu za třináctý a dvacátý sedmý kalendářní den v 
kalendářním měsíci, a to vždy do dne následujícího,  

e) týdenních cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata, a to včetně chovů 
v režimu ekologického zemědělství, podle Klasifikace jatečně upravených těl jatečných 
zvířat (SEUROP normy) 7) a tříd protučnělosti a jejich množství; informace se podává Fondu 
za každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí,  

f) cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a jejich množství; informace se 
podává Fondu za každý kalendářní měsíc, a to vždy do pátého dne následujícího 
kalendářního měsíce. 

f) týdenních prodejních cenách hovězí přední čtvrtě, hovězí zadní čtvrtě a hovězího 
mletého masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní týden 
do následujícího pondělí.  

  
(2) Informace podle odstavce 1 písm. c) až f) o cenách se podávají Fondu jako vážený 

průměr v cenách bez DPH.  
  
(3) Informace podle odstavce 1 se podávají Fondu způsobem umožňujícím dálkový 

přenos dat (dále jen "elektronicky nebo telefaxem"), popřípadě v listinné podobě.  
  
(4) Informace podle odstavce 1 se podávají na formulářích vydaných Fondem.  

  
§ 9  

Tržní a cenová hlášení u vepřového masa  
 

(1) Jatky a zprostředkovatelé na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního 
právního předpisu 8) poskytují Fondu informace o:  
a) zdrojích, zásobách a užití masa; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc 

vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,  
b) zdrojích, zásobách a rozdělení výrobků z masa; informace se podává Fondu za každý 

kalendářní měsíc vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce,  
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c) vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků a jejich 
množství; informace se podává Fondu za každý kalendářní měsíc vždy do desátého dne 
následujícího kalendářního měsíce,  

d) cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata, maso a výrobky a jejich 
množství; informace se podává Fondu za třináctý a dvacátý sedmý kalendářní den v 
kalendářním měsíci, a to vždy do dne následujícího,  

e) týdenních cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata, a to včetně chovů 
v režimu ekologického zemědělství, podle Klasifikace jatečně upravených těl jatečných 
zvířat (SEUROP normy) 9) a tříd zmasilosti a jejich množství; informace se podává Fondu 
za každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí,  

f) cenách placených zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a jejich množství; informace se 
podává Fondu za každý kalendářní měsíc, a to vždy do pátého dne následujícího 
kalendářního měsíce.  

f)  týdenních prodejních cenách vepřové pečeně, vepřového boku, vepřové plece, 
vepřové kýty a vepřového mletého masa; informace se podává Fondu za každý 
kalendářní týden vždy do následujícího pondělí. 

  
(2) Producent a zprostředkovatel na základě předpisů Evropských společenství a 

zvláštního právního předpisu 6) poskytuje Fondu informaci o cenách selat a jejich množství, a 
to za každý kalendářní týden vždy do pondělí následujícího kalendářního týdne.  

  
(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) až f) a podle odstavce 2 o cenách se podávají 

Fondu jako vážený průměr v cenách bez DPH.  
  
(4) Informace podle odstavců 1 a 2 se podávají Fondu elektronicky nebo telefaxem, 

popřípadě v listinné podobě.  
  
(5) Informace podle odstavců 1 a 2 se podávají na formulářích vydaných Fondem.  

  
§ 10  

Tržní a cenová hlášení u drůbeže a drůbežího masa a vajec  
 

(1) Jatky a drůbeží porcovny na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního 
právního předpisu 10) poskytují Fondu informace o:  
a) prodaném množství celých kuřat jakostní třídy A v kilogramech a  
b) prodejní ceně v Kč za 1 kg celých kuřat jakostní třídy A.  
a)  prodaném množství a prodejní ceně celých kuřat jakostní třídy A, a to včetně chovů 

v režimu ekologického zemědělství, a 
b) prodaném množství a prodejní ceně kuřecích prsních řízků a kuřecích stehen. 

  
(2) Informace podle odstavce 1 se podávají Fondu za každý kalendářní týden, a to vždy 

do pondělí následujícího kalendářního týdne do 12.00 hodin.  
  
(3) Producenti poskytují Fondu informace o:  

a) prodejních cenách jatečné drůbeže třídy A za 1 kg živé hmotnosti v Kč v cenách bez DPH,  
b) prodaném množství jatečné drůbeže třídy A v kusech,  
c) prodaném množství jatečné drůbeže třídy A v kilogramech.  
  

(4) Informace podle odstavce 3 se podávají Fondu za každý kalendářní měsíc, a to vždy 
do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.  

  
(5) Balírny na základě předpisů Evropských společenství a zvláštního právního předpisu11) 

poskytují Fondu informace o:  
a) prodaném množství balených vajec v členění podle hmotnostních skupin M a L a podle 

technologie chovu,  
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b) prodejních cenách balených vajec v Kč za 100 kusů v cenách bez DPH v členění podle 
hmotnostních skupin M a L.  

  
(6) Informace podle odstavce 5 se podávají Fondu za každý kalendářní týden, a to vždy 

do pondělí následujícího kalendářního týdne do 12.00 hodin.  
  
(7) Informace podle odstavců 1, 3 a 5 se podávají Fondu elektronicky nebo telefaxem, 

popřípadě v listinné podobě.  
  
(8) Informace podle odstavců 1, 3 a 5 se podávají na formulářích vydaných Fondem. 

 
* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací 

v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně 

některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, bez příloh, 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 

* * *  
 

§ 8  
Podmínky poskytnutí dotace  

 
(1) Dotace na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se 

poskytne, jestliže 
a) je žadatel zařazen do podopatření podle § 2 a do tohoto podopatření je zařazena také 

porostní skupina uvedená v žádosti o zařazení, 
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření podle § 2 v příslušném 

kalendářním roce, jehož následkem by bylo snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace, 
c) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou 

jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 1, 
d) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými 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 
půdních blocích, nebo jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních 
skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 
147/2008 Sb. nebo zařazených do podopatření podle § 2 a 

e) žadatel má po celou dobu trvání závazku plán nebo osnovu pro zařazenou porostní skupinu 
uloženou v digitální formě v datovém skladu. 

  
(2) Dotace na podopatření podle § 2 písm. a) se poskytne, jestliže 

a) ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní 
skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského 
souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně podle § 11 odst. 9 nebo při 
změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný 
porostní typ hospodářského souboru, 

b) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo 
zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen 
tvar lesa u lesa nízkého5), nejpozději v době zajištění následného porostu10); pokud je 
zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle přílohy k tomuto 
nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení, 

c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání 
závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro 
porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5) podle přílohy k tomuto 
nařízení, a 

d) v případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené 
etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na celé ploše 
porostní skupiny; tato podmínka se nepoužije, pokud je ve zvolené etáži prováděna obnova. 

  
(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů jsou 

stanoveny v příloze k tomuto nařízení. Při kontrole se hlavní dřeviny charakteristické pro 
porostní typy hospodářských souborů zohlední pouze v případě obnovy porostní skupiny. 
 

(4) Dotace na podopatření podle § 2 písm. b) se poskytne, jestliže žadatel 
a) na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání závazku 

sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr 
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reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný 
materiál; tento sběr se provede nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí 
dotace v průběhu trváníkonce pátého roku trvání příslušného závazku, 

b) podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu provedeného podle písmene a) na 
formuláři vydaném Fondem pověřené osobě12), a to alespoň 15 dní před sběrem 
reprodukčního materiálu,  

c) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním 
programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její 
zařazení, a  

d) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední evidenci 
reprodukčního materiálu lesních dřevin7).  

 
* * *  

 
§ 12 

Snížení nebo neposkytnutí dotace 
 

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranice 
porostní skupiny uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) nebo § 10 odst. 9, sníží dotaci u podopatření 
podle § 2 za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 9, o 3 %. 

  
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou § 7 odst. 3 a rozdíl mezi celkovou 

plochou uvedenou v jednotné žádosti18) a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné 
žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je 
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci 

o 1 %19), 
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci 

o 2 %19), 
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci o 3 %19). 
  

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. a) tím, že 

neprovedl nejméně jeden sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi 

nepoškozujícími stromy nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí dotace v 

průběhu trváníkonce pátého roku trvání příslušného závazku, neposkytne žadateli na 

zařazenou porostní skupinu, na které porušil tuto podmínku, dotaci na příslušný kalendářní 

rok. 
 

* * *  
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