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V. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., 
s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 

§ 1  
Předmět úpravy  

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) 

podmínky provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.  
  

§ 2  
Žádost o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství  

 
(1) Žádost o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství (dále jen "žádost 

o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle 
zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen "žadatel"), 
jestliže  
a) provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,  
b) hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o 

zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o 
ekologickém zemědělství a  

c) zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen "evidence 
využití půdy"), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 16.  

  
(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů 

půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě 
přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití 
půdy, které požaduje zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle odstavce 
1.  

  
(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku,  

a) na kterém není uplatňováno  
1. žádné navazující opatření ekologické zemědělství,  
2. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 
79/2007 Sb.,  

3. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, nebo  

4. žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, a  

b) jehož převážná část evidovaná v evidenci využití půdy byla k 31. 12. 2019 zařazena v 
závazku podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  

(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, 
na kterém není uplatňováno  
a) žádné navazující opatření ekologické zemědělství, 
b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb., 

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, nebo 

d) žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství. 
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(4) Žádost o zařazení se podává na  
a) celý díl půdního bloku a  
b) období závazku v délce trvání 2 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvouletého 

období závazku (dále jen "závazek"), na které je podávána žádost o zařazení.  
  

(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále 
jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května 
prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b) nebo podle odstavce 8.  

  
(6) Fond žadatele zařadí do navazujícího opatření ekologické zemědělství, jestliže jsou 

splněny podmínky stanovené v § 3 a 3a zákona o zemědělství a tímto nařízením.  
 
(7) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do 

navazujícího opatření ekologické zemědělství podle odstavce 6 nelze  
a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku, nebo  
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku. 
 

(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze pro období počínající rokem 2021 
podat pouze na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná dnem 1. ledna prvního 
roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení. 
 

* * *  
 

§ 7  
Převod závazku  

 
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická 

osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo 
právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen "nabyvatel") tuto skutečnost oznámí Fondu 
na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů 
půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a 
písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek navazujícího opatření 
ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro navazující 
opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace 
nerozhodne.  

  
(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde 

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

  
(3) Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 

2, Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel 
zařazen, a stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem snížení zařazené 
výměry podle § 4 odst. 4 písm. e), v průběhu zbývající části příslušného dvouletého období 
jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 4 odst. 
4 písm. e) a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 
4 odst. 4 písm. e), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; 
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limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.  
  
(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek 

tohoto navazujícího opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a 
došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto 
navazujícího opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 4, s výjimkou 
snížení z důvodů podle § 4 odst. 4 písm. a) až e), nebo k nesplnění jiných podmínek 
navazujícího opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace 
poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které 
byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.  

  
(5) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění 

postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností 
uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci 
rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od 
původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e), nebo v § 9 odst. 2 
nebo 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 
se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, 
pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém 
byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.  
  

§ 8  
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace  

 
(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 16, jestliže  

a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství,  
b)a) je zařazen do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto 

navazujícího opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,  
c)b) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na 

zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 5 
odst. 3,  

d)c) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s  
1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v 

přílohách č. 1 a 3 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, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolovanými standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými 
v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,  

2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v navazujícím opatření 
ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních 
bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,  

3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v 
navazujícím opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení 
na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,  

4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a  

5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,  
e)d) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se 

zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí 
a užití dotace minimálně po dobu 10 let,  

f)e) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto 
přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh8) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly 
prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,  
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g)f) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek navazujícího 
opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a  

h)g) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky 
zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a 
v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.  

  
(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. a) 
pro něj neplatí.  

  
(3)(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle 

evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud 
dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu 
podle § 5 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a).  

(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury 
podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 
31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se 
nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské 
kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na  
a) trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a) nebo 
b) na standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu 

příslušného kalendářního roku. 
 
(4)(3) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen 

"obnova") na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby 
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku 
souvislý travní porost a byla  
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo  
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.  
 

(5)(4) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem 
příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 4odstavce 3 
provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně 
vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této 
podmínky.  

 
(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem 

příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění 
podmínek tohoto nařízení. 
  

ČÁST DRUHÁ  
 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ  

 
§ 9  

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost  
 

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) díl půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,   
a) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek 
uvedených v písmenech b) až d), a  
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2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku,  

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních 
porostů nestanoví v § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 15 a 16 nařízení vlády 
č. 330/2019 Sb. jinak,  
b) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 

dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou 
sklonitostí převyšující 10° a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích9), ochranných 
pásmech národních parků10) a v oblastech soustavy Natura 200011),  

c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního 
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště 
chráněných územích9), ochranných pásmech národních parků10) a v oblastech soustavy 
Natura 200011),  

d) může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, 
bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše 1 za 2 
roky; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění 
podmínek sečí a  

e) splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního 
roku (dále jen "kontrolní období") intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze 
č. 2 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské 
kultury trvalý travní porost.  

  
(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) 

považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a 
čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto označena 
v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.  

 
(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného 

kalendářního roku za toto kontrolní období  
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 

evidence podle plemenářského zákona a  
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v 

hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského 
zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na 
velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.  

  
(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní 

podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských 
zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.  

  
(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den 

kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v 
souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední 
evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také 
podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni 
kontrolního období.  

  
(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena 

nejdéle na 29 dní.  
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§ 10  

Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda  
 

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 5 odst. 3 písm. b) díl půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále 
uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na  
a) pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,  
b) pěstování trav na semeno,  
c) pěstování ostatních plodin, nebo  
d) pěstování jahodníku.  
  

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. 
a) nebo c), pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) 
zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení. Žadatel v žádosti o dotaci uvede díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude 
zlepšující netržní plodinu pěstovat, a tocelkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to 
včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším s 
uvedením, zda bude plocha se zlepšující netržní plodinou založena  
a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného 

kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 24. září 
příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny 
likvidován nebo omezován v růstu, nebo  

b) s ozimou variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 6. září příslušného 
kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 31. října 
příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny 
likvidován nebo omezován v růstu.  

  
(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci 

podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje 
plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 
nebo 6, započítává se jejich výměra do výměry podle odstavce 2 věty první.  

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá 
o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud 
žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny 
uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 
věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede  
a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy 

č. 5 k tomuto nařízení pěstovat, 
b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a 
c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních 

bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 
 
(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)  

a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v 
žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení 
(dále jen "podporovaný druh zeleniny") nebo druh speciálních bylin uvedený v příloze č. 4 
k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh bylin"), s výjimkou zlepšujících netržních 
plodin uvedených v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra 
zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný 
druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části 
uvedeného v žádosti o dotaci,  

b) splní v příslušném kalendářním roce požadavky minimálního výsevu nebo výsadby 
podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  

c) v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv 
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podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném 
kalendářním roce žádá o dotaci,  

d) může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného 
druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná a  

e) sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin 
z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku, 
nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.  

  
(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)  

a) pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části monokulturu množitelského porostu 
trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných 
rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a  

b) neprovádí pastvu na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním 
roce žádá o dotaci.  

  
(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)  

a) nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části množitelské porosty trav a plodiny uvedené 
v příloze č. 6 k tomuto nařízení,  

b) sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 15. 
listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce 
výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a  

c) může provést pastvu až po sklizni ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních 
plodinách není přípustná.  

  
(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)  

a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 
životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne 
podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,  

b) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby 
uznané sadby jahodníku podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  

c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s 
meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené 
hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny vede údaj v záznamech o rostlinné 
produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo 
jeho části,  

d) provede ve druhém roce trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního 
roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo 
jeho část, na které byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně 
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 5 odst. 3 
písm. b), nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení 
údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,  

e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí 
nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného 
kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které 
je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,  

f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku 
sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,  

g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,  
h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené 

jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího 
kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a 
záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným 
dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl 
půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, 
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přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008, a  

i) neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na 
kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, 
nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku. 

 
(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění 

podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění 
těchto podmínek. 

 
* * *  

 
§ 16  

Sazby dotace  
 

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 5 odst. 2 písm. a) činí  
a) 86 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického 

zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 9,  
b) 537 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin 

v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 4,  
c) 266 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému 

ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 5,  
d) 247 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému 

ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 6,  
e) 81 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému 

ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,  
f) 35 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického 

zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,  
g) 830 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 

zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,  
h) 420 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 

zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,  
i) 907900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického 

zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 14,  
j) 70 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je 

obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve 
kterém žadatel plní podmínky podle § 15,  

k) 907900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického 
zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,  

l) 670 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického 
zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 7.  

  
(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 5 odst. 2 písm. b) činí  

a) 83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického 
zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 9,  

b) 466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin 
v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 4,  

c) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 5,  

d) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 6,  

e) 69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,  

f) 29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického 
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zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,  
g) 779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 

zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,  
h) 417 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického 

zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,  
i) 845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, 

ve kterém žadatel plní podmínky podle § 14,  
j) 67 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je 

obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve 
kterém žadatel plní podmínky podle § 15,  

k) 845 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického 
zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,  

l) 583 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému 
ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 10 odst. 7.  

  
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 

hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku10), na území 1. zóny 
chráněné krajinné oblasti10), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 
odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu, ve znění pozdějších předpisů; nachází-li se díl půdního bloku na území národního 
parku10), popřípadě na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti10) jen zčásti, dotace se sníží 
pouze na této části dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení neuplatní v 
případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo 
zastavitelné ploše obce.  

  
(4) Dotace podle § 9, 10 nebo 11 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je 

zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. 
e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku 
podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., podopatření údržba zatravněných dílů 
půdních bloků podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo v rámci podopatření 
údržba zatravněných drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 330/2019 
Sb.  

  
(5) Dotace podle § 10 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl 

půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy podle 
§ 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení 
vlády č. 330/2019 Sb.  

  
(6) Dotace podle § 10 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl 

půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana čejky 
chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo v rámci podopatření ochrana 
čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.  

  
(7) Dotace vypočtená podle § 16 odst. 1 písm. g), h), i) nebo k) nebo § 16 odst. 2 písm. 

g), h), i) nebo k) se neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu 
zemědělské kultury ovocný sad podle § 5 odst. 3 písm. e), vinice podle § 5 odst. 3 písm. f) 
nebo chmelnice podle § 5 odst. 3 písm. g) na standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. 
b) nebo travní porost podle § 5 odst. 3 písm. c).  

  
(8) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na 

území hlavního města Prahy.  
  
(9) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v 

evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.  
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(10) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a 

sazby stanovené podle odstavců 1 až 7.  
  
(11) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 

se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku 
Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace 
poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející 
směnný kurz. 

 
ČÁST TŘETÍ  

 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

 
§ 17  

 
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a 

přípravků na ochranu rostlin  
 

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky 
uvedené v § 8 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3.  

  
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného 

požadavku podle § 8 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové 
míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o 
kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o 
kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný 
požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.  

  
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d)písm. 

c) bodu 2 nebo 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  
  
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení 

kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede 
procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d)písm. 
c) bodu 2 nebo 3 takto:  
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,  
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,  
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo  
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.  
  

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného 
požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení 
podle odstavce 4.  

  
(6) Pro účely tohoto navazujícího opatření se za opakované porušení kontrolovaného 

požadavku za každou z oblastí požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3 
považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku.  

  
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného 

požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 8 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 
nebo 3 takto:  
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,   
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b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,  
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo  
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.  
  

§ 18  
Snížení dotace při nesplnění podmínek  

 
(1) V případě nesplnění podmínek provádění navazujícího opatření ekologické 

zemědělství, s výjimkou podmínek uvedených v § 8 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3, 
Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 19 až 23  
a) sníží dotaci vypočtenou podle § 16 v těchto úrovních  

1. 3 %,  
2. 10 %,  
3. 25 %, nebo  
4. 50 %, nebo  

b) neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.  
  

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 19 až 21 uvedeno jinak, je 
uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 16 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) 
vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.  

  
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje druhé a každé další 

nesplnění stejné podmínky v průběhu trvání závazku. Pokud žadatel opakovaně nesplnil 
podmínky stanovené tímto nařízením v průběhu 1 kalendářního roku, nepovažuje se to za 
opakované nesplnění podle věty první. Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek 
souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném 
kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 9, § 10 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), § 11, 
12, § 13 odst. 1 písm. a) nebo b), § 14 nebo 15.  

  
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti5) neuvedl veškerou plochu v souladu 

s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky12), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a 
souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %13),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %13), 

nebo  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %13). 

 
* * *  

 
§ 23  

Neposkytnutí dotace  
 

(1) Dotace vypočtená podle § 16 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li 
Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího 
opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za 
následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 
000 Kč do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky 
uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.  

  
(2) Dotace v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství se v příslušném 

kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) nebo c)písm. b), nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. e) nebo f)písm. d) nebo e); za nesplnění 

se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků 
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na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo 
záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek navazujícího opatření ekologické 
zemědělství.  

  
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle 

§ 9 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.  

  
(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 9 se v příslušném kalendářním roce 

neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) a 
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky 
na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy 
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.  

  
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 10 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 4 písm. a).  

  
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 10 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. a).  

  
(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 10 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a).  

  
(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 10 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se 
považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 10 odst. 7 písm. h) do 31. ledna 
kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.  

  
(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 11 

se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury travní porost.  

  
(10) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 12 se v 

příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 12 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací 
na daném dílu půdního bloku.  

  
(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 

odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. i); za nesplnění podmínky se považuje 
rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 13 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku 
následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.  

  
(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 

odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. i); za nesplnění podmínky se považuje 
rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 13 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku 
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následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.  
 (13) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura 

podle § 15 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění 
podmínky uvedené v § 15 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky 
významného prvku krajinotvorný sad.  

  
(14) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku, na kterém bylo 

nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2, nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 14 písm. a).  
  

(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, 
na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b).  
 

(16) Výměra, na kterou Fond dotaci podle odstavce 14 nebo 15 neposkytne, se do zjištěné 
výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014 nezahrne. 
 

§ 24  
Vyřazení z navazujícího opatření a vrácení dotace  

 
(1) Zjistí-li Fond u žadatele, že byla v průběhu trvání závazku žadateli zrušena registrace 

v systému ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, dotace se 
neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z navazujícího opatření 
ekologické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické 
zemědělství rozhodne Fond o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného dvouletého 
období.  

  
(2) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky navazujícího opatření ekologické zemědělství, které 

má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci 
poskytnutou v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, ve kterém došlo k nesplnění 
podmínky. V případě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po 
skončení závazku se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 2 kalendářní 
roky.  

  
(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 

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

* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 
 

* * *  
 

§ 5  
Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru  

 
 Dotace na titul zachování hospodářského souboru se poskytne, jestliže  
a) je žadatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,  
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zachování hospodářského souboru v 

příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,  
c) ve zvolené etáži vybrané porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže 

vybrané porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ 
hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně ve smyslu § 7a 
odst. 9 nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na 
jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru,  

d) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené etáži 
dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, 
nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého 8) , nejpozději v době zajištění následného porostu 

10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle 
přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,  

e) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v posledním roce 
nejpozději do 31. října posledního roku trvání závazku v obnovené etáži dodrženo 
zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen 
tvar lesa u lesa nízkého 6) podle přílohy k tomuto nařízení,  

f) jsou v terénu viditelně označeny hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně 
identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku,  

g) 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, popřípadě 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. 29/2016 Sb. nebo zařazených do titulu zachování hospodářského souboru, a  

h) žadatel má po celou dobu závazku platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu 
uloženy v digitální formě v datovém skladu. 

 
* * *  
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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 vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

ČÁST PRVNÍ  
 

STANOVENÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB 
ZEMĚDĚLCŮM  

 
HLAVA I  

 
OBECNÁ USTANOVENÍ  

 
§ 1  

Předmět úpravy  
 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen 
„předpis Evropské unie“)1) některé podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům, kterými 
jsou  
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy,  
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí,  
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a  
d) platba pro mladé zemědělce.  
  

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

právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci 
využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence 
využití půdy“). 
 

(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“) žádost o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem 
pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3). 
 

* * *  
 

§ 29  
Podpora na chov telete masného typu  

 
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je žadatel podle § 2, 

který na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona 
vykázal narození masného telete v období od 1. dubna roku předcházejícího do 31. března 
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příslušného kalendářního roku.  
  
(2) Na žadatele o poskytnutí podpory na chov telete masného typu se nevztahuje 

podmínka uvedená v § 2 odst. 1 písm. b).  
  
(3) Matkou telete, na které je podávána žádost o poskytnutí podpory na chov telete 

masného typu, je kráva chovaná v systému chovu bez tržní produkce mléka a zároveň otcem 
telete je býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků17); seznam 
masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 10 k tomuto nařízení.  

  
(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je seznam telat 

podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek 
s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce podle 
ústředního registru plemeníků17) a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací 
koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě podpory na chov telete 
masného typu je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.  

  
(5) Fond poskytne žadateli platbu na chov telete masného typu na celkový počet velkých 

dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období stanoveném v 
odstavci 1, na základě údajů podle odstavce 4, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou 
bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v 
daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).  
  

(6) Fond neposkytne platbu podpory na chov telete masného typu, jehož matkou je kráva, 
na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba podpory na chov krávy chované 
v systému chovu s tržní produkcí mléka podle § 30.  

  
(7) Pokud počet velkých dobytčích jednotek telat masného typu, která se narodila na 

hospodářství žadatele o poskytnutí platby podpory na chov telete masného typu v období 
stanoveném v odstavci 1, je  
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 

na tele masného typu, Fond použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek 
uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 
na tele masného typu, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby podpory na 
tele masného typu zamítne.  

  
§ 30  

Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka  
 

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní 
produkcí mléka je žadatel podle § 2, který na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci 
ke dni 31. března příslušného kalendářního roku chová krávy v systému chovu s tržní produkcí 
mléka.  

 
(2) Na žadatele o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní 

produkcí mléka se nevztahuje podmínka uvedená v § 2 odst. 1 písm. b).  
  
(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní 

produkcí mléka je seznam dojnic chovaných žadatelem k 31. březnu příslušného kalendářního 
roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední 
evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích 
jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na 
dojnice je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.  
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 (4) Fond poskytne platbu podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní 
produkcí mléka, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek, na které lze poskytnout 
platbu, je nejméně 2 velké dobytčí jednotky a jestliže celková částka přímých plateb, o kterou 
bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z podpory 
v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).  

  
(5) Fond neposkytne platbu podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní 

produkcí mléka na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována  
a) platba na chov krav bez tržní produkce mléka podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o 

stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým 
podporám, nebo  

b) na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována platba podpory na chov telete 
masného typu podle § 29.  

  
(6) Pokud počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem o poskytnutí 

platby podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka ke dni 31. 
března příslušného kalendářního roku je  
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 

na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, Fond použije pro výpočet 
platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí podpory na chov 
krávy v systému chovu s tržní produkcí mléka, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o 
poskytnutí platby podpory na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 
zamítne.  

  
§ 31  

Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy  
 

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je žadatel podle 
§ 2, který nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku chová a pase 
bahnice, popřípadě kozy, na trvalých travních porostech nebo na travních porostech 
evidovaných na žadatele v evidenci využití půdy a na hospodářství registrovaném v ústřední 
evidenci podle plemenářského zákona.  

  
(2) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy starší jednoho roku.  
  
(3) Žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy vede v období 

stanoveném v odstavci 1 denně a po dobu 5 let uchovává záznam o pastvě obsahující 
informace, ze kterých vyplývá  
a) identifikační číslo pasené bahnice nebo kozy; pokud žadatel pase veškeré bahnice nebo 

kozy ze stáje nebo hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do záznamu o 
pastvě místo identifikačních čísel bahnic nebo koz uvést registrační číslo hospodářství nebo 
registrační číslo stáje,  

b) identifikační číslo dílu půdního bloku využívaného v příslušný kalendářní den k pastvě, 
přičemž je-li bahnice nebo koza pasena v 1 kalendářní den na více dílech půdních bloků, 
uvedou se identifikační čísla všech těchto dílů půdních bloků a  

c) datum pastvy bahnic nebo koz pasených na trvalých travních porostech a na travních 
porostech.  

  
(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je seznam 

bahnic nebo koz podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, popřípadě 
datum zaevidování do ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací 
koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě podpory na chov bahnice 
nebo na chov kozy je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.  
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(5) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy na celkový počet velkých 
dobytčích jednotek stanovených podle počtu chovaných a pasených bahnic, popřípadě koz, 
na základě údajů podle odstavce 4, přičemž platbu lze poskytnout na nejméně 2 velké dobytčí 
jednotky, na které lze poskytnout platbu, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo 
zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z podpory v 
daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).  

  
(6) Pokud počet velkých dobytčích jednotek bahnic nebo koz chovaných a pasených 

žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v období stanoveném v 
odstavci 1 je  
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 

na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond použije pro výpočet platby počet velkých 
dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory 
na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí 
podpory na chov bahnice nebo na chov kozy zamítne.  

  
(7) Nepředloží-li žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v 

průběhu kontroly na místě záznam o pastvě podle odstavce 3 nebo předloží-li záznam o pastvě 
neúplný, Fond žadateli platbu podpory na chov bahnice nebo na chov kozy neposkytne.  
  

§ 32  
Snížení nebo neposkytnutí platby dobrovolné podpory vázané na produkci  

 
(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí 

dobrovolné podpory vázané na produkci, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel 
uvedl ve své žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci pro příslušný 
kalendářní rok, sníží nebo neposkytne dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle 
předpisu Evropské unie9).  

  
(2) Pokud žadatel v žádostech o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle 

§ 20 až 31 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie19) a rozdíl mezi 
celkovou plochou uvedenou v žádostech a souhrnem celkové plochy uvedené v žádostech 
podle § 20 až 31 a plochy v žádostech neuvedené je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 1 

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

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

(3) Pokud žadatel o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 
nedodržel pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 sníží nebo 
neposkytne podle předpisu Evropské unie11).  

  
(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci 

podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené v § 2 odst. 3, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí 
dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené předpisem 
Evropské unie12), Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 
zamítne, podle předpisu Evropské unie.  

  
(5) Fond poskytne žadateli platbu dobrovolné podpory vázané na produkci v plné výši, 

pokud žadatel o poskytnutí této podpory splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, 
nenastane-li některá skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí této platby podle 
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tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie8).  
  
(6) Za nesplnění podmínek pro poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci se 

považuje rovněž nepředložení dokladů a potvrzení podle § 20 odst. 5 písm. a) a b) nebo 
nepředložení dokladů podle § 22 odst. 5 písm. a) a b) nebo § 23 odst. 5 písm. a) a b).  

  
(7) Zjistí-li Fond nesrovnalosti, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, bahnic 

nebo koz, platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 sníží, popřípadě 
žádost o poskytnutí platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 
zamítne20).  

  
(8) 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.  
  

HLAVA V  
 

PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE  
 

§ 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)(4) 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. 
 

* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 

§ 1  
Předmět úpravy  

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) bližší 

podmínky poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „Natura 
2000“).  
  

§ 2  
Oblasti Natura 2000  

 
Oblastmi Natura 2000, na které lze poskytnout platbu v oblastech Natura 2000 na 

zemědělské půdě (dále jen „platba“), jsou  
a) ptačí oblasti 2) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných 

oblastí 3),  
b) evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu 4) nacházející se na území 

národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí 3), nebo  
c) oblasti s jinými environmentálními omezeními 5), kterými jsou území národních parků nebo 

1. zóny chráněných krajinných oblastí 3), které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo 
evropsky významné lokality.  

  
§ 3  

Žadatel o poskytnutí platby  
 

(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a  
b) zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy 

s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence 
využití půdy“).  

(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která 
zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské 
půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití 
půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále 
jen „evidence využití půdy“). 
  

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínku uvedenou v 
odstavci 1 písm. b).  

  
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 

„žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o 
poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném 
Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti 6). 
 
 

* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na 
opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 
 

§ 1  
Předmět úpravy  

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) 

podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.  
  

§ 2  
Opatření dobré životní podmínky zvířat  

 
(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:  

a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,  
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,  
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,  
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje  

1. titul zlepšení životních podmínek pro prasničky a  
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a  

e) zvětšení plochy pro odstavená selata.  
  

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí  
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému s tržní produkcí mléka, u které je v informačním 

systému ústřední evidence hospodářských zvířat 3) (dále jen "ústřední evidence") 
zaznamenán alespoň 1 porod,  

b) suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením 
březosti,  

c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,  
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,  
e) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a  
f) dobou závazku období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá 

od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 
posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.  

  
§ 3  

Žadatel o poskytnutí dotace  
 
 (1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství ,  
b)a) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných 

v ústřední evidenci 3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c); přepočítávací 
koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení a  

c)b) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných 
v ústřední evidenci 3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) a e); přepočítávací 
koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení.  

  
(2) O poskytnutí dotace může požádat též organizační složka státu podle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)písm. a) a b).  

 
(3) Hospodářství evidované v ústřední evidenci3) (dále jen „hospodářství“), na kterém 

chová osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 
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„žadatel“) hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace není v době závazku zařazeno 
v systému ekologického zemědělství v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

  
(4) Pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až 

c), musí po celou dobu závazku chovat dojnice na hospodářstvích uvedených v žádosti o 
poskytnutí dotace ve stájích s technologií volného ustájení. 
 

* * *  
 

§ 17  
Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a snížení nebo neposkytnutí dotace  

 
(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené hospodářství neposkytne, 

zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v  
a) § 3 odst. 1 písm. b) nebo c)písm. a) nebo b),  
b) § 3 odst. 3 nebo 4,  
c) § 6 odst. 1 písm. d) nebo e),  
d) § 8 odst. 1,  
e) § 9 odst. 2,  
f) § 10 odst. 2 písm. c),  
g) § 11 odst. 2,  
h) § 11 odst. 3 písm. a) nebo c),  
i) § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),  
j) § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo  
k) § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).  
  

(2) Dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se 
neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a), 
v § 6 odst. 1 písm. b) anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat 
proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k 
tomuto nařízení.  

  
(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat8) chovaných 

žadatelem v retenčním období je  
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro 

podopatření nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e) pro uvedené hospodářství 
žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této 
žádosti, nebo  

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2 
odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo uvedený v žádosti o poskytnutí dotace pro podopatření 
nebo titul podle § 2 odst. 1 písm. d) nebo e), dotaci v rámci daného podopatření nebo titulu 
pro uvedené hospodářství sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne13).  

  
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí dotace v rámci opatření dobré životní podmínky 

zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., dotaci v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie 14) neposkytne nebo sníží.  

  
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v rámci 

daného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 10 %.  
  
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 9 odst. 1 

písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 
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písm. b), dotaci v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství sníží o 3 
%.  

  
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 10 odst. 2 

písm. a) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. a) bodě 2, a to tak, že neprovedl jednu ze 
stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené 
hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu 
aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. a) bodu 1 nebo 2, 
Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.  

  
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. b) a 

zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c), sníží dotaci v rámci daného 
podopatření pro uvedené hospodářství o 30 %.  

  
(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. e), Fond rozhodne u 

daného podopatření pro uvedené hospodářství o  
a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,  
b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, 

nebo  
c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.  
  

(10) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) 
maximálně u 6 prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci v rámci daného 
titulu pro uvedené hospodářství o 20 %. Pokud bude počet prasniček, u kterých žadatel porušil 
tuto podmínku, větší než 6 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond dotaci na daný titul pro 
uvedené hospodářství neposkytne.  

  
(11) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), 

sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 10 %.  
  
(12) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci 

skotu13), dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, 
popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.  

  
(13) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti 4) neuvedl veškerou plochu v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie15) a rozdíl mezi celkovou plochou 
uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 1 %16),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 %16), 

nebo  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 3 % 6).  
  

(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení 
nejpozději do 10 dnů po ukončení doby závazku, nebo v případě hlášení za poslední měsíc 
období závazku nejpozději do 20 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného 
podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o  
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,  
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,  
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,  
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo  
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.  
  

(15) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 odst. 1 písm. 
e) je 15 odstavených selat. 
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Část platného znění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn, bez příloh: 
 

* * *  
 

§ 9  
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace  

 
(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže  

a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství,  
b)a) je zařazen do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je 

zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,  
c)b) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na 

zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 6 
odst. 3,  

d)c) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s  
1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v 

přílohách č. 1 a 3 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, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 
48/2017 Sb.,  

2. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v opatření ekologické 
zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků 
vedených v evidenci využití půdy na žadatele,  

3. podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v 
opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech 
půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,  

4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a  

5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,  
e)d) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se 

zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí 
a užití dotace minimálně po dobu 10 let,  

f)e) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto 
přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly 
prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,  

g)f) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření 
ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a  

h)g) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky 
zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a 
v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.  

  
(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. a) 
pro něj neplatí.  

  
(3)(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle 

evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud 
dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu 
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podle § 6 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a).  
(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury 

podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 
31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se 
nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské 
kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na  
a) trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a) nebo 
b) na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu 

příslušného kalendářního roku. 
  

(4)(3) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) 
na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději 
do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý 
travní porost a byla  
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo  
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.  
  

(5)(4) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem 
příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 4odstavce 3 
provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně 
vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této 
podmínky.  
  

(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 3 písm. b) před 31. říjnem 
příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění 
podmínek tohoto nařízení. 

 
§ 10  

zrušen 
  

ČÁST DRUHÁ  
 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ  
 

§ 11  
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost  

 
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního 

bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,  
a) zajistí  

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek 
uvedených v písmenech b) až d),  

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října 
příslušného kalendářního roku,  

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních 
porostů nestanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 15 a 16 nařízení vlády č. 
330/2019 Sb. jinak,  
b) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 

dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou 
sklonitostí převyšující 108 a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11), ochranných 
pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),  

c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního 
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště 
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chráněných územích11), ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy 
Natura 200013),  

d) může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, 
bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše jednou 
za 5 let; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění 
podmínek sečí a  

e) splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního 
roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské 
kultury trvalý travní porost.  

  
(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) 

považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a 
článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto 
označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.  

  
(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného 

kalendářního roku za toto kontrolní období  
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední 

evidence podle plemenářského zákona a  
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v 

hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského 
zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na 
velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.  

  
(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní 

podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských 
zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.  

  
(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den 

kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v 
souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední 
evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také 
podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v 
evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni 
kontrolního období.  

  
(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena 

nejdéle na 29 dní.  
  

§ 12  
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

 
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního 

bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále 
uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na  
a) pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,  
b) pěstování trav na semeno, nebo  
c) pěstování ostatních plodin, nebo  
d) pěstování jahodníku.  
  

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. 
a) nebo c), pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) 
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zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy č. 6 k tomuto 
nařízení. Žadatel v žádosti o dotaci uvede díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude 
zlepšující netržní plodinu pěstovat, a tocelkovou výměru zlepšující netržní plodiny, a to 
včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším s 
uvedením, zda bude plocha se zlepšující netržní plodinou založena  
a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného 

kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 24. září 
příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny 
likvidován nebo omezován v růstu, nebo  

b) s ozimou variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 6. září příslušného 
kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 31. října 
příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny 
likvidován nebo omezován v růstu.  

 
(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci 

podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje 
plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 
nebo 6, započítává se jejich výměra do výměry podle odstavce 2 věty první.  

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá 
o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud 
žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny 
uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 
věty první, a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede  
a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy 

č. 6 k tomuto nařízení pěstovat, 
b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení a 
c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních 

bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.  
 
(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)  

a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v 
žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení 
(dále jen „podporovaný druh zeleniny“) nebo druh speciálních bylin uvedený v příloze č. 5 
k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh bylin“) s výjimkou zlepšujících netržních 
plodin uvedených v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra 
zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný 
druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části 
uvedeného v žádosti o dotaci,  

b) splní v příslušném kalendářním roce požadavky minimálního výsevu nebo výsadby 
podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,  

c) v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv 
podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném 
kalendářním roce žádá o dotaci,  

d) může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného 
druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná a  

e) sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin 
z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku, 
nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.  

  
(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)  

a) pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části monokulturu množitelského porostu 
trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných 
rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a  

b) neprovádí pastvu na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním 
roce žádá o dotaci.  
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(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)  

a) nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části množitelské porosty trav a plodiny uvedené 
v příloze č. 7 k tomuto nařízení,  

b) sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 15. 
listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce 
výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a  

c) může provést pastvu až po sklizni ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních 
plodinách není přípustná.  

  
(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)  

a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 
životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne 
podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,  

b) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby 
uznané sadby jahodníku podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,  

c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s 
meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené 
hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny vede údaj v záznamech o rostlinné 
produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo 
jeho části,  

d) provede od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního 
roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo 
jeho část, na které byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně 
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 6 odst. 3 
písm. b) nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení 
údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 
889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,  

e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí 
nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného 
kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které 
je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,  

f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku 
sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,  

g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,  
h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené 

jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího 
kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a 
záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným 
dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl 
půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, 
přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008, a  

i) neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na 
kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, 
nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku. 

 
(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění 

podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění 
těchto podmínek. 
 

* * *  
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ČÁST TŘETÍ  

 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

§ 19  
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a 

přípravků na ochranu rostlin  
 

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky 
uvedené v § 9 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3.  

  
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného 

požadavku podle § 9 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové 
míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o 
kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o 
kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný 
požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.  

  
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d)písm. 

c) bodu 2 nebo 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  
  

(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení 
kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede 
procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d)písm. 
c) bodu 2 nebo 3 takto:  
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,  
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,  
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo  
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.  
  

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného 
požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení 
podle odstavce 4.  

  
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za 

každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d) písm. c) bodu 2 nebo 3 považuje druhé 
a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.  

  
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného 

požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní 
snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 
nebo 3 takto:  
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,  
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,  
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo  
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení. 
 

§ 20  
Snížení dotace při nesplnění podmínek  

 
(1) V případě nesplnění podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, s výjimkou 

podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. d)písm. c) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na 
konkrétním nesplnění podle § 21 až 25  
a) sníží dotaci vypočtenou podle § 18 v těchto úrovních  
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1. 3 %,  
2. 10 %,  
3. 25 %, nebo  
4. 50 %, nebo  

b) neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.  
  

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 21 až 24 uvedeno jinak, je 
uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 18 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) 
vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.  

  
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné 

podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v 
průběhu jednoho kalendářního roku. Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek 
souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném 
kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 11, § 12 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), § 13, 
14, § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), § 16 nebo 17.  

  
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu 

s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky14), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a 
souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %15),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %15), 

nebo  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %15). 

 
* * *  

 
§ 25  

Neposkytnutí dotace  
 

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li 
Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické 
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné 
uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 
Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o 
ekologickém zemědělství.  
  

(2) Dotace v rámci opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce 
neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo c)písm. b), nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) nebo f)písm. d) nebo e); za nesplnění 

se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků 
na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo 
záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství.  

  
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle 

§ 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění 
podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 
% celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití 
půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.  

  
(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce 

neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) a 
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním 
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období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem 
zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla 
pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a 
vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.  

  
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. a).  

  
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a).  

  
(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. a).  

  
(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 

podle § 12 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u 
žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se 
považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 12 odst. 7 písm. h) do 31. ledna 
kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.  

  
(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 

se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury travní porost.  

  
(10) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 se v 

příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky 
uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací 
na daném dílu půdního bloku.  

  
(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 

odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. i), za nesplnění podmínky se považuje 
rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku 
následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.  

  
(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 

odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele 
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. i), za nesplnění podmínky se považuje 
rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního roku 
následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.  

  
(13) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle 

§ 17 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění 
podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s 
druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky 
významného prvku krajinotvorný sad.  

  
(14) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku, na kterém bylo 
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nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele  
  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2, nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. a).  
  

(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce na produkční plochu dílu půdního bloku, 
na kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo  
b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b).  
  

(16) Výměra, na kterou Fond dotaci podle odstavce 14 nebo 15 neposkytne, se do zjištěné 
výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 640/2014 nezahrne. 
 

* * *  
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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, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 

* * *  
 

§ 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 
nejpozději do 31. října posledního roku 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 pět 3) 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 
reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný 
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materiál; tento sběr se provede nejpozději do konce 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, přesné datum sběru oznámí žadatel pověřené osobě nejméně 
2 pracovní dny předem,  

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).  

  
§ 9  

Sazba dotace  
 

(1) Sazba dotace činí  
a) 183 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 písm. a),  
b) 74 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 písm. b).  
  

(2) Výši dotace na podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin plochy porostní 
skupiny, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a sazby 
stanovené podle odstavce 1.  

  
(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské 
unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. 
Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.  
  

§ 10  
Změna plochy zařazené porostní skupiny  

 
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zařadit novou porostní skupinu do 

podopatření podle § 2, podá na tuto porostní skupinu novou žádost o zařazení do nového 
závazku. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového závazku 
samostatně.  

  
(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 došlo ke 

snížení plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 na základě  
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi13),  
b) provedení pozemkové úpravy14),  
c) zásahu vyšší moci15),  
d) zřízení stavby ve veřejném zájmu16),  
e) obnovy katastrálního operátu17), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 
úprav, nebo  
f) změna vymezení oblasti Natura 2000 4) nebo zvláště chráněného území4),  
Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy porostní 
skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci 
odpovídající snížené ploše porostní skupiny.  
  

(3) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 
porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 na základě jiných skutečností než 
uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu a v případě snížení plochy 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.  

  
(4) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 
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porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným v době 
prvního zařazení porostní skupiny  
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 

změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha 
snížena,  

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního 
hospodáře podle odstavce 9, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které 
žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě 
snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena, nebo  

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které 
byla podmínka porušena.  

  
(5) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 

porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným v době 
prvního zařazení porostní skupiny tak, že  
a) se porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo 

osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí 
dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou 
plochu,  

b) porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a) ale nachází se 
nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o 
čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře podle 
odstavce 9, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo  

c) se porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo 
osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z 
podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené 
porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.  

  
(6) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 

porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 tak, že zařazovaná porostní skupina 
splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z 
plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze 
s potvrzením odborného lesního hospodáře podle odstavce 9 .  

  
(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. 

Pokud plocha porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného 
žadatele, lze na porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond 
dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci 
využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na 
porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci 
neposkytne.  

  
(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy porostní 

skupiny zařazené do podopatření podle § 2 došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 
2 nebo 3, do nejbližšího 15. května. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty 
uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci15).  

  
(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, 

že nově zařazovaná změněná plocha porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 
písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny 
nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy 
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porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel 
potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla 
zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z podopatření podle § 2 a 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.  
  

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 2 a 3 rozhodne o 
zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o 
změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do podopatření 
podle § 2 o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z podopatření 
podle § 2; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.  
  

§ 11  
Změny v zařazené porostní skupině  

 
(1) V případě změny identifikace zařazené porostní skupiny podá žadatel Fondu 

nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o změnu 
zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které 
žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení 
rozhodne o změně zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím k ohlášené změně 
identifikace.  

  
(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu 

zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám 
týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím 
není dotčena.  

  
(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení porostních skupin se 

shodným rokem trvání závazku nebo k rozdělení porostní skupiny, Fond na základě žádosti o 
změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření podle § 2 a poskytne dotaci na 
plochu nově vzniklé porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých porostních skupin, s 
identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 10 odst. 2 až 10. Zjistí-li 
Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem trvání závazku nebo 
u podopatření podle § 2 písm. a) porostní skupiny se shodným porostním typem 
hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu z podopatření 
podle § 2 a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na 
které byla podmínka porušena.  

  
(4) Jestliže dojde ke sloučení zařazených porostních skupin nebo k rozdělení zařazené 

porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 10 odst. 
4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo 
osnově platným v době prvního zařazení.  

  
(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce 

následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině 
kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, 
a tento nesoulad  
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo  
b) prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné 

kontrolou na místě je větší než 100 m 2 pro každý dílčí rozdíl plochy.  
  

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení dotace 
na plochu zařazené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z 
důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o 
změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXND62GY)



37 
 

(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá 
žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.  

  
(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy 

porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.  
  
(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. 

května žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. 
Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u 
podopatření podle § 2 písm. a) na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru 
provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v 
oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, musí být potvrzena odborným lesním 
hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.  

  
(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke 

změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského 
souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.  
  

§ 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 žádosti 18) 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 % 9),   
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 konce pátého roku trvání příslušného závazku, 
neposkytne žadateli na zařazenou porostní skupinu, na které porušil tuto podmínku, dotaci na 
příslušný kalendářní rok.  
  

§ 13  
Vrácení dotace a vyřazení  

 
(1) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka 

podle § 8 odst. 1 písm. e), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 a rozhodne 
o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka 
porušena.  

  
(2) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka 

podle § 8 odst. 2 písm. a) a pokud se nejedná o změnu porostního typu hospodářského 
souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Fond vyřadí porostní 
skupinu z podopatření podle § 2 písm. a) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu 
celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.  

  
(3) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka 
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podle § 8 odst. 2 písm. b), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 
písm. a) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které 
byla tato podmínka porušena.  
  

(4) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena 
podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d)porušena alespoň 1 podmínka podle § 8 
odst. 4, Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 písm. b) a rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena. 

  
(5) Fond nerozhodne o vrácení dotace, nesplní- -li žadatel závazek podle § 3 odst. 1 v 

důsledku  
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi13),  
b) provedení pozemkové úpravy14),  
c) provedení stavby ve veřejném zájmu16),  
d) obnovy katastrálního operátu17), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 
úprav, nebo  
e) změna vymezení oblasti Natura 2000 4) nebo zvláště chráněného území4).  
  

(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky podopatření podle § 2, které má za následek 
vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v 
průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení 
podmínky; v případě zjištění porušení podmínky podopatření podle § 2 po uplynutí příslušného 
pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních 
let. 

 
* * *  
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Část platného znění 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, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 

 
 

ČÁST PRVNÍ  
 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S 
PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI  

 
§ 1  

Předmět úpravy  
 

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) bližší 
podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními 2) (dále jen "oblast s přírodními omezeními").  
  

§ 2  
Členění oblastí s přírodními omezeními  

 
(1) Oblasti s přírodními omezeními jsou  

a) horské, které se dále dělí na  
1. typ H1,  
2. typ H2,  
3. typ H3,  
4. typ H4,  
5. typ H5,  

b) ostatní, které se dále dělí na  
1. typ O1,  
2. typ O2,  
3. typ O3,  

c) specifické typu S.  
  

(2) Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, 
jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  
  

§ 3  
Žadatel o poskytnutí platby  

 
(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen "platba") může požádat 

fyzická nebo právnická osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a  
b) zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské 

půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o 
zemědělství (dále jen "evidence využití půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 
poskytnout.  

(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírodními omezeními (dále jen "platba") může 
požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblastech s 
přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití 
půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití 
půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout. 
  

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle 
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odstavce 1 písm. b).  
  
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 

"žadatel") doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního 
roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti 
3). 
 

* * *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 
přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 

§ 1  
Předmět úpravy  

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) bližší 

podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení 
oblastí se značným přírodním znevýhodněním 2) (dále jen "přechodně podporovaná oblast").  
  

§ 2  
Členění přechodně podporované oblasti  

 
(1) Přechodně podporovaná oblast se člení na  

a) typ XOA a  
b) typ XOB.  
  

(2) Katastrální území, která spadají do přechodně podporovaných oblastí podle odstavce 
1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  
  

§ 3  
Žadatel o poskytnutí platby  

 
(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen "platba") může 

požádat fyzická nebo právnická osoba, která  
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a  
b) zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské 

půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o 
zemědělství (dále jen "evidence využití půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 
poskytnout.  

(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen "platba") 
může požádat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v 
přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci 
využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence 
využití půdy"), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.  
 

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle 
odstavce 1 písm. b).  

  
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen 

"žadatel") doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního 
roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné 
žádosti3). 

 
§ 4  

Žádost o poskytnutí platby  
 

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen "žádost") obsahuje  
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,  
b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje 

platbu, včetně  
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území 

jednoho typu přechodně podporované oblasti, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry 
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částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušném typu přechodně podporované 
oblasti, a  

2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu přechodně podporované oblasti,  
c) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 

nebo podrobnějším a  
d) 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, 
ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované 
zemědělské půdě.  

  
(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 

odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než 
jednom typu přechodně podporované oblasti podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra 
k součtu jednotlivých typů přechodně podporovaných oblastí.  

  
(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 4) sníží nebo žádost zamítne.  
  
(4) Žádost může podat žadatel, kterému byla přiznána platba podle nařízení vlády č. 

72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo kterému byla 
přiznána platba podle tohoto nařízení.  

 
(5) Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2022 a pro období 

následující. 
  

§ 5  
Platba 

  
(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy, 

který se nachází v přechodně podporované oblasti.  
  
(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem 

obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu přechodně 
podporované oblasti a sazby uvedené v odstavci 4. Při výpočtu výše platby se zohlední pouze 
díl půdního bloku uvedený v žádosti.  

  
(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden 

druh zemědělské kultury  
a) travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v evidenci 

využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, nebo  
b) trvalý travní porost.  
  

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedené v odstavci 3 činí  
a) v roce 2018  

1. 70 EUR v oblasti typu XOA,  
2. 56 EUR v oblasti typu XOB,  

b) v roce 2019  
1. 47 EUR v oblasti typu XOA,  
2. 38 EUR v oblasti typu XOB,  

c) v roce 2020  
1. 25 EUR v oblasti typu XOA,  
2. 25 EUR v oblasti typu XOB., 
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d) v roce 2021 
1. 25 EUR v oblasti typu XOA, 
2. 25 EUR v oblasti typu XOB.  

  
(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 4 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské 
unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. 
Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.  

  
(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v 

příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.  
  
(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy podle 

odstavce 3 nacházející se v přechodně podporované oblasti.  
  
(8) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra 

zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout,  
a) 300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,  
b) 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,  
c) 900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,  
d) 1 800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, a  
e) 2 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.  
  

(9) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 sčítá výměru zemědělské půdy 
podle § 5 odst. 3 tak, že stanoví výměru přechodně podporované oblasti typu XOA podle § 2 
odst. 1 písm. a) a k této výměře připočte výměru přechodně podporované oblasti typu XOB 
podle § 2 odst. 1 písm. b).  
 

* * *  
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