III.
Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne……………………... 2015,
o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění,
zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb. (dále jen „zákon“) a
podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o
změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a
zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále
jen „předpis Evropské unie“) podmínky provádění agroenvironmentálně – klimatických
opatření.
§2
1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a
sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č.
2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se
zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného
nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a
kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby,
podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a
kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
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Agroenvironmentálně – klimatická opatření
Agroenvironmentálně – klimatická opatření zahrnují tato podopatření:
a)podopatření integrovaná produkce ovoce,
b)podopatření integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
1.základní ochrana vinic, nebo
2.nadstavbová ochrana vinic,
c)podopatření integrovaná produkce zeleniny,
d)podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
1.obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2.mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3.mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4.horské a suchomilné louky hnojené,
5.horské a suchomilné louky nehnojené,
6.trvale podmáčené a rašelinné louky,
7.ochrana modrásků,
8.ochrana chřástala polního,
9.suché stepní trávníky a vřesoviště, nebo
10.druhově bohaté pastviny,
e)podopatření zatravňování orné půdy, které se člení na tituly
1.zatravňování orné půdy běžnou směsí,
2.zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,
3.zatravňování orné půdy regionální směsí,
4.zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí,
5.zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí, nebo
6.zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí,
f)podopatření biopásy, které se člení na tituly
1.krmné biopásy, nebo
2.nektarodárné biopásy, nebo
g)podopatření ochrana čejky chocholaté.
CELEX: 32013R1305
§3
Žádost o zařazení do agroenvironmentálně – klimatických opatření
(1) Žádost o zařazení do jednotlivých podopatření podle § 2 (dále jen „žádost o
zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů podle § 3a a následujících zákona (dále jen „evidence využití půdy“) na žadatele a
b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto
nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku v případě podopatření uvedených v § 2 písm. a) až e) a g), nebo
b) část dílu půdního bloku v případě podopatření uvedeném v § 2 písm. f).
(3) Žádost o zařazení se podává na období závazku v délce trvání 5 let, které začíná
a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období závazku (dále jen „závazek“), na které je
podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g), a končí 31.
prosince pátého roku závazku,
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b) dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o
podopatření podle § 2 písm. f), a končí 31. března pátého roku závazku.
(4) 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 2. V jednom kalendářním roce je možné podat pouze
jednu žádost o zařazení.
(5) Fond žadatele zařadí do příslušného podopatření, jestliže jsou splněny podmínky
stanovené zákonem a tímto nařízením.
(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného
podopatření podle odstavce 4 nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku,
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku, nebo
c) v žádosti o zařazení změnit zvolené podmínky vztahující se k dílu půdního bloku.
CELEX: 32013R1305
§4
Přechod zařazení z agroenvironmentálně – klimatických opatření do opatření
ekologické zemědělství
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení z podopatření integrovaná
produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) na zařazení do opatření ekologické zemědělství podle
nařízení vlády č. …/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,
postupuje podle § 3 nařízení vlády č. …/2015 Sb.
(2) Zařadí-li Fond žadatele do opatření ekologické zemědělství v souladu s § 3 nařízení
vlády č. …/2015 Sb., nedokončení závazku v podopatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) se za
porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje. Pokud Fond žadatele do opatření ekologické
zemědělství nezařadí, závazek uzavřený v podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm.
a), b) nebo c) nadále trvá.
CELEX: 32014R0807
§5
Přechod zařazení v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení z titulu základní ochrana
vinic podle § 2 písm. b) bodu 1 na zařazení do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 2, podá Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku novou žádost o
zařazení podle odstavce 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku.
(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede
a) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b)
bodu 1,
b)všechny díly půdních bloků zařazené do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b)
bodu 2,
c)všechny díly půdních bloků s kulturou vinice, které žadatel nově zařazuje do titulu základní
ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1,
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d) všechny díly půdních bloků s kulturou vinice, které žadatel nově zařazuje do titulu
nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2,
e)zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku a
f)snížení zařazené výměry dílu půdního bloku.
(3) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně. Splníli žadatel podmínky pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 2
písm. b), nedokončení původního závazku se za porušení podmínek tohoto nařízení
nepovažuje.
CELEX: 32014R0807
§6
Změna zařazení v rámci podopatření ošetřování travních porostů
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku změnit zařazení v podopatření podle § 2
písm. d), lze tak učinit
a)z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní
a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, nebo
b)z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a
suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5;
žadatel v takovém případě podá Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku žádost o
změnu zařazení podle odstavce 2, popřípadě žádost o zařazení podle § 3.
(2) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně.
(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v případě vymezení daného dílu půdního
bloku jako příslušné cenné stanoviště lučních společenstev vedeného podle § 1 písm. m)
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, (dále jen „cenné stanoviště“).
(4) Jsou-li splněny podmínky pro změnu zařazení v rámci podopatření podle § 2 písm. d),
Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 1 do nového titulu v rámci tohoto
podopatření zařadí, přičemž se tento závazek nepovažuje za nové období závazku a jeho
trvání je posuzováno podle § 3.
CELEX: 32014R0807
§7
Zvýšení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku u podopatření podle § 2 písm. a) až d), f) nebo
g) požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle
§ 2 nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvýše
o 35 % celkové výměry zařazené v příslušném podopatření v prvním roce trvání závazku
podle § 3 odst. 5.
(2) Zvýšit výměru podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku,
s výjimkou podopatření podle § 2 písm. f).
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(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 podává žadatel Fondu
prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15.
května příslušného kalendářního roku.
(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém roce trvání závazku.
(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o
zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu
překračujícím limit podle odstavce 1 nebo v pátém roce trvání závazku, podá žádost o
zařazení podle § 3, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede
díly půdních bloků původně zařazené do příslušného podopatření a dodatečnou výměru,
kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření v novém závazku. U podopatření podle § 2
písm. b), d) nebo f) nelze změnit v žádosti o zařazení titul vztahující se k již zařazenému dílu
půdního bloku, pokud se nejedná o postup podle § 5 nebo 6. Plnění podmínek příslušného
podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu
k původnímu závazku. Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za
porušení podmínek tohoto nařízení.
(7) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zařadit dodatečnou výměru k výměře, která
je již zařazena do podopatření podle § 2 písm. e), podá na tuto výměru žádost o zařazení podle
§ 3. V této žádosti uvede dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do příslušného
podopatření podle § 2 v novém závazku. Plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2
se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku.
(8) Za zvýšení výměry v průběhu trvání závazku se pro účely tohoto nařízení, s výjimkou
podopatření podle § 2 písm. f), nepovažuje provedení změny v evidenci využití půdy podle §
3h zákona, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného
v podopatření podle § 2 a pokud tato změna byla oznámena Fondu v žádosti o změnu zařazení
podané v nejbližším možném termínu v souladu s odstavcem 3, popřípadě v žádosti o zařazení
v souladu s § 3.
CELEX: 32013R1305
§8
Snížení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku
nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2.
(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 podává žadatel Fondu
prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to u podopatření
podle
a) § 2 písm. a) až e) nebo g) nejpozději do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud
ke snížení výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31.
prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) § 2 písm. f) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení
výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března
následujícího kalendářního roku,
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pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedená v písmenu a) nebo b), žádost o snížení
zařazené výměry podle odstavce 1 se podává nejpozději do 15. května příslušného
kalendářního roku.
(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2). Žádost
podanou po termínu uvedeném v odstavci 2, písm. a) nebo b) Fond zamítne.
(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu
půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření
žádá z důvodu
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),
b) provedení pozemkové úpravy4),
c) zásahu vyšší moci2),
d)provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo
ke snížení výměry jednotlivého dílu půdního bloku o více než 5 % původní výměry tohoto
dílu půdního bloku; tento důvod nelze uplatnit na podopatření biopásy podle § 2 písm. f),
e) zřízení stavby ve veřejném zájmu5),
f)pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 15 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce trvání závazku podle
§ 3 odst. 5, nebo
g) ostatního snížení.
(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení do
příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry nebo že
zařazená výměra již v evidenci využití půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v
příslušném roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o
zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské
půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku. Případná
povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou
výměru nebo že veškerá zařazená výměra již v evidenci využití půdy nesplňuje podmínky
závazku, aniž žadatel v příslušném roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle
odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného podopatření podle § 2. Případná
povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.
CELEX:32013R1305, 32013R1306

2)
3)

4)
5)

Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

6

§9
Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálně – klimatických opatření
(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2 (dále jen
„žádost o poskytnutí dotace“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro
příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6) každoročně, a to do 15. května
příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.
(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši (§ 23), jestliže
a)je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 odst. 5, včetně dílu půdního bloku
uvedeného v žádosti o zařazení,
b) žádost o poskytnutí dotace byla podána včas, bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené v
§ 3 odst. 2 zákona,
c)žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu
1.s kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými
v příloze č. 1 a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády
č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých
zemědělských podpor,
2.s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálněklimatických opatření uvedenými v části A, oddílu I. bodu 1 až 5 přílohy č. 1 k tomuto
nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,
3.s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin
v agroenvironmentálně – klimatických opatření uvedenými v části A, oddílu II. bodu 1
až 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele a
4.s dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,
d) provádí zemědělskou činnost v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1307/2013,
e)žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se
zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, podpůrných látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění
pozdějších předpisů a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí
a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
f)žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto
přípravků v souladu předpisem Evropské unie7) a uchovává tuto evidenci pro potřeby
kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let a
g) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek agroenvironmentálně – klimatických opatření
vedoucích ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce.
(3) Při posuzování užívané výměry a kultury zemědělské půdy podle evidence využití
půdy je rozhodné období v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e) nebo g) ode dne
podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, a jde-li o
podopatření podle § 2 písm. f), období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31.
března následujícího kalendářního roku.

6)

Čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014.
7)
Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009.
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(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci
za podmínek stanovených předpisem Evropské unie8) sníží, popřípadě žádost o poskytnutí
dotace zamítne.
(5) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona (dále jen „obnova“) na dílu
půdního bloku s kulturou 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.
(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem
příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 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.
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 10
Poměrná výše dotace
(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení výměry
zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm.
a) až f) nebo § 16 odst. 5 písm. a), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy,
která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel
měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost
podle § 8 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy,
která je předmětem změny, jestliže žadatel tuto výměru neměl vedenou ke dni podání žádosti
o poskytnutí dotace v evidenci využití půdy.
(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení výměry
zemědělské půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm.
a) až f) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 8 odst. 4 písm. g), dotace se poskytne
snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond
rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na
výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z
příslušného podopatření podle § 2 od počátku trvání závazku.
(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru
zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření o veškerou zařazenou výměru nebo
požádá-li žadatel o vyřazení z příslušného podopatření, rozhodne Fond o vyřazení žadatele
z příslušného podopatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
§ 11
Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálně – klimatických opatření
(1) Jestliže dojde k nesplnění podmínek příslušného podopatření v důsledku ukončení
zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace9), která je
žadatelem, Fond snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace neprovede. Podmínkou pro postup
8)
9)

Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
§ 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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podle věty první je, že právní nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve
obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) 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 v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2.
(2) Jestliže v průběhu příslušného závazku dojde u žadatele ke snížení výměry
zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného podopatření poskytována dotace, v
důsledku převodu, pachtu nebo prodeje části nebo celého závodu10), Fond snížení,
neposkytnutí nebo vrácení dotace neprovede. Podmínkou pro postup podle věty první je, že
nabyvatel nebo pachtýř části nebo celého závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem
vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků
dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se
zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté části tohoto závodu
ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části
tohoto závodu bude pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 na
nepřeváděné části závodu.
(3) Jestliže se nabyvatel nebo pachtýř, který je zařazen do příslušného podopatření podle
§ 2, písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře
zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení nepodává; tuto skutečnost
však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž
a) na výměru nabytou podle odstavce 1 nebo 2 se § 7 nevztahuje,
b)je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do příslušného podopatření
podle § 2 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel nebo pachtýř do doby
nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenou do tohoto podopatření, a
zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy,
kterou měl nabyvatel nebo pachtýř do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo
2 zařazenou do tohoto podopatření, uvede nabyvatel nebo pachtýř na Fondem vydaném
formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto podopatření a Fond
stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu
roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto
podopatření,
c) v ostatních případech uvede nabyvatel nebo pachtýř na Fondem vydaném formuláři
souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto podopatření a Fond stanoví v
novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy
byl nabyvatel nebo pachtýř zařazen do tohoto podopatření.
(4) Jestliže se nabyvatel nebo pachtýř, který není zařazen do příslušného podopatření,
písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře
zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení nepodává; tuto skutečnost
však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do
tohoto podopatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po
které bude nabyvatel nebo pachtýř zařazen do tohoto podopatření.

10)

§ 174 až 184 zákona č. 89/2012 Sb.
§ 93 a § 94 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).

9

(5) Jestliže dojde k převodu nebo přechodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení
do příslušného podopatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví se
výměra zemědělské půdy, která může být předmětem
a) zvýšení zařazené výměry podle § 7 v průběhu zbývající části příslušného závazku jako
součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 7 a
poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 7 odpovídající
poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro
převodce se odpovídajícím způsobem snižuje, nebo
b) snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. f) v průběhu zbývající části příslušného
závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry
podle § 8 odst. 4 písm. f) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení
podle § 8 odst. 4 písm. f) odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na
nabyvatele; limit snížení výměry pro převodce se odpovídajícím způsobem snižuje.
(6) Jestliže se nabyvatel nebo pachtýř písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v
plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce
1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel, popřípadě
pachtýř zařazen do příslušného podopatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy
podle § 8 nebo k porušení jiných podmínek tohoto podopatření 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, popřípadě pachtýř zařazen.
(7) Dojde-li v průběhu příslušného období, kdy je zjištěno porušení podmínky žadatelem
vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části čtvrté tohoto nařízení, k převodu nebo
přechodu zařazení do příslušného podopatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1
nebo 2, postup podle části čtvrté tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí
dotace nabyvateli nebo pachtýři jen na část podniku (výměry) získanou od původního
žadatele. Nedodržení podmínky převodcem nebo nabyvatelem uvedené v § 17 v důsledku
skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za porušení vedoucí k postupu podle části čtvrté
tohoto nařízení nepovažuje, pokud porušení 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.
CELEX:32013R0809
ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ –
KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
§ 12
Podopatření integrovaná produkce ovoce
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce uvede
a)seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy
na žadatele s kulturou ovocný sad a současně vedených v evidenci ovocných sadů podle §
2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b)výměru jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy
na žadatele.
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(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění technického zařízení podle části C
přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém
není uplatňováno
a) toto podopatření,
b) podopatření podle § 2 písm. b) až g),
c)agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo
d) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. …/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí
0,5 hektaru zemědělské půdy s kulturou ovocný sad vedené v evidenci ovocných sadů podle §
2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002 Sb.
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé
výměře dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad
a)neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených
v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b)neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu, přičemž meziřadím se rozumí plocha sadu
sloužící k ošetřování sadu, pohybu mechanizace a ostatním agrotechnickým operacím,
c)zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání
příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto
podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení
podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních
bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku,
d)provede každoročně
1.odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu
způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. a),
2.v případě pěstování více ovocných druhů odběr jednoho vzorku z převládajícího
druhu podle výměry na každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající
počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků podle bodu 1 lze odebrat
z libovolného ovocného druhu pěstovaného v příslušném sadu,
e)zajistí z odebraných vzorků podle písmene d) každoročně rozbor vzorků ovoce v příslušném
kalendářním roce osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16
zákona č. 22/1997 Sb., za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických
látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
f)uchovává záznamy o výsledcích rozboru vzorků ovoce a půdy podle písmen c) a e)
minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl
rozbor proveden,
g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 1.
června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a
rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného sadu do 15. srpna,
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h) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května do
30. června příslušného kalendářního roku, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně
rozprostře po ploše ovocného sadu do 30. června,
i)provede nejdéle do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí a
manipulačních prostorů ovocného sadu,
j)absolvuje každoročně v termínu do 31. srpna školení pořádané Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému integrované
produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin a kopii potvrzení o absolvování školení zašle do
30. září příslušného kalendářního roku Fondu,
k)sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného
kalendářního roku
1. klimatické ukazatele o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů, zjištěné pomocí technického
zařízení, podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A
přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů, zjištěný pomocí technického zařízení podle části A
přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto
nařízení,
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let
následujících po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden,
l) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene k) a zaznamenává
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6
k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na
vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a
m) záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle písmen k) a l)
uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
(6) Podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d) nebo e) se vztahují pouze na díl půdního
bloku, na který je podána žádost o dotaci podle odstavce 7.
(7) Žádost o dotaci lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém se nachází výsadba
a) některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto
nařízení a
b) o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar dílu půdního bloku
1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
2. u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo
3. u bobulovin 2000 životaschopných jedinců.
CELEX:32013R1306
§ 13
Podopatření integrovaná produkce révy vinné
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou vinice, s rozlišením na díly půdních bloků s kulturou vinice,
které žadatel hodlá zařadit do titulu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 2 a
b)výměru jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy
na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků
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zakreslených v mapě označí, zda se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu základní
ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1, nebo do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 2.
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce révy vinné lze díl půdního bloku, na
kterém není uplatňováno
a) toto podopatření,
b) podopatření podle § 2 písm. a) nebo c) až g),
c) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
d) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. …/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné činí
0,5 hektaru zemědělské půdy s kulturou vinice podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné na
celé výměře dílu půdního bloku s kulturou vinice
a)neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených
v části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b)aplikuje přípravky na ochranu rostlin11), popřípadě hnojiva12), upravené kaly13) a odpadní
vody14) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 3
kilogramy mědi na hektar vinice zařazené do tohoto podopatření,
c)na ochranu rostlin proti roztočům
1.používá pouze metodu introdukce roztoče Typhlodromus pyri ve formě letorostů révy
vinné z dílu půdního bloku, kde je již Typhlodromus pyri usídlen a rozmístění zaeviduje
do záznamů k provedeným aplikacím přípravků na ochranu rostlin na dílu půdního
bloku nebo ve formě bioagens povoleného k používání v České republice v příslušném
kalendářním roce a
2.nepoužívá přípravky na ochranu rostlin ani pomocné látky registrované podle zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v bodě 1,
podmínka se nevztahuje na výsadbu mladší 3 kalendářních let,
d)provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů povolených v daném kalendářním roce
k používání v České republice v příkmenném pásu vinice, přičemž se pro účely tohoto
nařízení příkmenným pásem vinice rozumí plocha zemědělské půdy pod keři révy vinné,
která neslouží k ošetřování vinice, pohybu mechanizace a ostatním agrotechnickým
operacím,
e) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačních prostorech vinice,
f)provede každoročně prosvětlení keřů odstraňováním zálistků, nebo části listové plochy
v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
g)založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku minimálně v každém druhém meziřadí
porost směsí certifikovaného nebo uznaného osiva bylin podle přílohy č. 8 tohoto nařízení,
h)provede nejdéle do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí
a manipulačních prostorů vinice, a
11)

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
12)
§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.
13)
§ 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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i)absolvuje každoročně v termínu do 31. srpna školení pořádané Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému integrované
produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin a kopii potvrzení o absolvování školení
podle písmene i) zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b)
bodu 1 na celé výměře dílu půdního bloku s kulturou vinice
a)provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č. 242/2000
Sb.,
b)provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č.
242/2000 Sb. v rámci limitu podle písmene a),
c)provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č. 242/2000
Sb.,
d)provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č.
242/2000 Sb. v rámci limitu podle písmene c) a
e)používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky
na ochranu rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou povoleny v příslušném
kalendářním roce k používání v České republice nebo účinné látky spinosad, popřípadě
methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení obalečů.
(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b)
bodu 2 na celé výměře dílu půdního bloku s kulturou vinice
a)provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č. 242/2000
Sb.,
b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č.
242/2000 Sb. v rámci limitu podle písmene a),
c) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č. 242/2000
Sb.,
d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č.
242/2000 Sb. v rámci limitu podle písmene c),
e)používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky
na ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České
republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obalečů a
f)provede ročně nejvýše dvě aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni šedé,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek registrovaných podle zákona č.
242/2000 Sb.
(8) Žádost o dotaci lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém se nachází výsadba
révy vinné o minimální hustotě 1800 životaschopných jedinců na hektar dílu půdního bloku.
CELEX:32013R1306
§ 14
14

Vyklučení v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a podopatření
integrovaná produkce révy vinné
(1) Jestliže na dílu půdního bloku nebo jeho části zařazeného do podopatření podle § 2
písm. a) nebo b) dojde v průběhu trvání závazku k vyklučení, žadatel oznámí snížení výměry
vyklučením, a to podáním
a)žádosti o změnu zařazení do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, nejpozději však do 10.
ledna následujícího kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo v období ode dne podání
žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b)žádosti o změnu zařazení nebo podáním žádosti o zařazení nejpozději do 15. května
příslušného kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo mimo období uvedené v písmenu
a),
Fond na základě žádosti podané podle písmen a) nebo b) rozhodne o zařazení do příslušného
podopatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(2) Na díl půdního bloku nebo jeho část, kde probíhá vyklučení nelze žádat o poskytnutí
dotace.
(3) Žadatel je povinen vyklučenou výměru do konce trvání závazku nahradit na
původním dílu půdního bloku nebo jeho části, nebo na jiném dílu půdního bloku nebo jeho
části. Pokud u žadatele dojde v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle § 7 odst. 6
nebo k přechodu zařazení podle § 5, je žadatel povinen vyklučenou výměru nahradit do konce
trvání nového závazku. Žadatel je povinen nahradit vyklučenou výměru zařazenou do
podopatření podle § 2 písm. b) podle původního zařazení.
(4) Pokud žadatel vyklučenou výměru v souladu s odstavcem 3 nenahradí, je povinen
vrátit dotaci, která byla od počátku trvání závazku na vyklučenou výměru poskytnuta. Pokud
u žadatele došlo v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle § 7 odst. 6 nebo
k přechodu zařazení podle § 4 nebo 5, je žadatel povinen vrátit i dotaci, která byla poskytnuta
na vyklučenou výměru na základě původního závazku.
(5) Žadatel oznámí Fondu zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru s uvedením
dílu půdního bloku, kde došlo k nahrazení, a to podáním
a) žádosti o změnu zařazení do 15 dnů ode dne provedení nahrazení, nejpozději však do 10.
ledna následujícího kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období ode dne podání
žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) žádosti o změnu zařazení nebo podáním žádosti o zařazení nejpozději do 15. května
příslušného kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období mimo období uvedené
v písmenu a).
(6) Zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru se nepovažuje za navýšení zařazené
výměry podle § 7, pokud žadatel do žádosti vyplní důvod výsadba. Je-li výměra dílu půdního
bloku rozdílná, použije se postup podle § 7.
§ 15
Podopatření integrovaná produkce zeleniny
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny uvede
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a)seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy
na žadatele s kulturou standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření integrovaná
produkce zeleniny, a
b)výměru jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy
na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění technického zařízení uvedeného v
části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny lze díl půdního bloku, na
kterém není uplatňováno
a) toto podopatření,
b) podopatření podle § 2 písm. a), b), d), e) nebo g),
c)agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) až c) bodu 1 a 2 nařízení vlády č. 79/2007
Sb., nebo
d) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. …/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny činí
0,5 hektaru zemědělské půdy s kulturou standardní orná půda podle nařízení vlády č.
307/2014 Sb.
(5) Po celou dobu trvání závazku v podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 2
písm. c) žadatel pěstuje na dílech půdních bloků zeleninu uvedenou v příloze č. 9 k tomuto
nařízení pouze v souladu s odstavci 6 až 9.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny na celé
výměře dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda
a) aplikuje každoročně v průměru na výměru zařazených dílů půdních bloků evidovanou v
evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku maximálně 170
kilogramů dusíku na 1 hektar,
b) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených
v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle §
16 zákona č. 22/1997 Sb., nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku
odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor
těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek
uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení podle § 4 je
žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků
zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku,
d) uchovává záznamy o výsledcích rozborů podle písmene c) nejméně po dobu 10
kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden,
e)vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu podle přílohy
č. 10 k tomuto nařízení,
f)sleduje a znamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku,
1.klimatické ukazatele o teplotě a množství srážek zjištěné pomocí technického zařízení,
podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 2
k tomuto nařízení a
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2.výskyt škodlivých organismů, zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy
č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
g)provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene f) a zaznamenává
výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6
k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla
vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu a
záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle tohoto písmene
uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díl půdního bloku, na kterém je
pěstován některý z podporovaných druhů zeleniny uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
(8) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace uvede u dílu půdního bloku druh,
předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně podporovaného druhu zeleniny, který
hodlá daný rok pěstovat.
(9) Žadatel na dílech půdních bloků, na které v daném roce podává žádost o dotaci,
a)pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny v průběhu příslušného kalendářního roku
na celé výměře dílu půdního bloku,
b)používá k výsevu nebo výsadbě pouze certifikované osivo nebo sadbu, a to alespoň v
minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,
c)provádí před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu
půdního bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,
d)aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva12) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v příloze č. 12 k tomuto nařízení, přičemž stanovený limit zahrnuje
obsah dusíku v půdě zjištěný rozborem podle písmene c) po odpočtu přirozené zásoby
dusíku v půdě ve výši 50 kilogramů dusíku na 1 hektar,
e)provede každoročně odběr jednoho vzorku z každého pěstovaného podporovaného druhu
zeleniny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení na každých započatých 20 hektarů dílů
půdních bloků způsobilé pro poskytnutí dotace podle § 2 písmene c), žadatelé, kteří pěstují
některý podporovaný druh zeleniny na výměře menší než 0,5 hektaru, přičemž souhrnná
výměra dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nepřesáhne 5 hektarů,
odebírají pouze jeden vzorek zeleniny z převládajícího podporovaného druhu zeleniny
podle výměry,
f)zajistí rozbor vzorků odebraných podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má
osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona č. 22/1997 Sb., za účelem stanovení a zjištění
dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení a
g)uchovává záznamy o výsledcích rozborů podle písmene f) nejméně po dobu 10
kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.
CELEX:32013R1306
Oddíl
Ošetřování travních porostů
§ 16
Zařazení do podopatření ošetřování travních porostů
17

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů uvede
a)seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na
žadatele s kulturou trvalý travní porost, které hodlá zařadit do podopatření ošetřování
travních porostů, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, a
b)výměru jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy
na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků
zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, do kterého na daném dílu
půdního bloku žádá o zařazení.
(3) Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze díl půdního bloku, na kterém
není uplatňováno
a) toto podopatření,
b) podopatření podle § 2 písm. a) až c) nebo e) až g), nebo
c) agroenvironmentální opatření podle § 2, s výjimkou opatření podle § 2 písm. a) bodu 1,
nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ošetřování travních porostů činí 2
hektary zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Díl půdního bloku lze zařadit pouze do jednoho titulu
a)podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází
alespoň z 50 % v oblastech zvláště chráněných území15), ochranných pásmech národních
parků16), nebo v území náležícím do soustavy Natura 200017) a je na něm vymezeno
příslušné cenné stanoviště; v případě, že se díl půdního bloku po aktualizaci hranic zvláště
chráněných území, ochranných pásem národních parků nebo soustavy Natura 2000 nadále
nenachází ve výše uvedených územích, bude závazek v příslušném titulu podle § 2 písm.
d) na příslušném dílu půdního bloku ukončen, přičemž ukončení závazku na daném dílu
půdního bloku nebude považováno za porušení podmínek tohoto nařízení,
b)podle § 2 písm. d) bodů 6 až 9, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo
území uvedená v písmenu a) a jestliže je daný díl půdního bloku vymezen podle § 1
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo
rašelinná louka, stanoviště modráska nebo suchý stepní trávník a vřesoviště, nebo
c)podle § 2 písm. d) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází mimo
území uvedená v písmenu a) nebo pokud se nachází v území uvedeném v písmeni a)
s povolením orgánu ochrany přírody.
CELEX:32013R1306
§ 17
Intenzita chovu hospodářských zvířat

15)

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
17)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, směrnice Rady č.
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volbě žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
16)
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(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) splňuje každý den
kontrolního období od 1. června do 30. září (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu
hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy. Tato podmínka se neuplatní u žadatele, který má trvalý travní porost
zařazen výlučně do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8.
(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, 7 až 10
splňuje každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených
v příloze č. 14 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého
travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, 7 až 10.
(3) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) splňuje každý den
kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 14 k tomuto
nařízení nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s kulturou orná půda, trvalý travní porost a trvalá
kultura.
(4) 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
evidence18) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní
v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence18); deklarace chovu
koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní, přepočtených na velké dobytčí jednotky
podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení, a kategorii chovaných koní.
Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle
tohoto odstavce, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud
není kontrolou na místě zjištěno jinak.
(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat se za každý den kontrolního období vypočte
jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí
jednotky podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěný
z informačního systému ústřední evidence, popřípadě podle odstavce 4, pokud není kontrolou
na místě zjištěno jinak,
a) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s kulturou trvalý travní porost
k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené
v odstavci 1,
b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství, popřípadě stáje
evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry
zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s kulturou trvalý travní porost, který je
způsobilý k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, 7 a 10 v případě výpočtu pro
účely podmínky uvedené v odstavci 2,
c) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s kulturou orná půda, trvalý
travní porost a trvalá kultura k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely
podmínky uvedené v odstavci 3.

18)

§ 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 18
Ponechávání nepokosených ploch
(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle
§ 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nejméně 12 hektarů ponechá každoročně při první seči
nepokosenou plochu
a)o rozloze nejméně 3 % včetně, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,
b)nejvýše 10 % včetně, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace, přičemž
maximální rozloha jedné nepokosené plochy činí 1 hektar, a
c)minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče následujícího
kalendářního roku;
při posuzování výměry dílu půdního bloku pro účely plnění podmínky uvedené v tomto
odstavci se od výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte
výměra krajinného prvku19), který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu
ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel v termínu do 31.
července provádí pastvu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení.
(3) Žadatel může ponechávat nepokosenou plochu podle odstavce 1 na dílu půdního
bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5
s výměrou nižší než 12 hektarů. Tuto skutečnost uvede v žádosti o poskytnutí dotace.
(4) Při ponechávání nepokosené plochy žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace, zda
se jedná o díl půdního bloku podle
a) odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepokosenou plochu a žádá o platbu za ponechávání
nepokosené plochy,
b) odstavce 2, na který nežádá o platbu za ponechání nepokosené plochy, nebo
c) odstavce 3, na kterém se dobrovolně rozhodl ponechávat nepokosenou plochu, a na který
nežádá o platbu za ponechání nepokosené plochy.
§ 19
Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování travních porostů na celé
výměře dílu půdního bloku
a)aplikuje hnojiva12) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku 160 kilogramů dusíku na 1 hektar dílu půdního
bloku s kulturou trvalý travní porost, přičemž se limit aplikovaného množství dusíku
vypočte v případě
1.hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle § 5 písm. c) nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
jako 30 % celkového přívodu dusíku,
2.hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle § 5 písm. b) nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového přívodu dusíku,
3.digestátu z bioplynových stanic jako 70 % celkového přívodu dusíku a
4.minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu dusíku a
b)nepoužívá k hnojení upravené kaly13) a odpadní vody14).
19)

§ 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů.
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(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a
pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1 každoročně
a)zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně dvakrát ročně, nebo dvakrát ročně zajistí
spasení trvalého travního porostu; první seč s odklizením biomasy nebo pastva se provádí
nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku, druhá seč s odklizením biomasy
nebo pastva se provede nejpozději do 31. října kalendářního roku,
b)provádí seč v případě údržby trvalého travního porostu sečením od jednoho okraje dílu
půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c)provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků sečením
nebo mulčováním
1.do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;
tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o;
povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,
d)nepoužívá k hnojení kejdu12) s výjimkou kejdy skotu,
e) aplikuje hnojiva12) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše 95 kilogramů dusíku na 1 hektar dílu
půdního bloku,
f) aplikuje hnojiva12) v průměru za kalendářní rok na celkovou výměru trvalého travního
porostu vedenou v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku a
zařazenou do tohoto titulu nejvýše 55 kilogramů dusíku na 1 hektar,
g)aplikuje herbicidy povolené v daném kalendářním roce k používání v České republice
pouze bodově a
h)ve zvláště chráněných územích15), ochranných pásmech národních parků16) a v oblastech
soustavy Natura 200017) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo
přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody.
(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky
hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 každoročně
a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně dvakrát ročně; první seč spolu s odklizením
biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního
bloku stanoven orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1. do 30. června kalendářního roku,
2. od 15. června kalendářního roku do 31. července kalendářního roku,
3. do 31. července kalendářního roku, nebo
4. od 15. července kalendářního roku do 31. srpna kalendářního roku;
druhá seč s odklizením biomasy se provede nejpozději do 31. října kalendářního roku,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c) používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,
d) aplikuje hnojiva12) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše 75 kilogramů dusíku na 1 hektar dílu
půdního bloku,
e) aplikuje hnojiva12) v průměru za kalendářní rok na celkovou výměru trvalých travních
porostů vedenou v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku a
zařazenou do tohoto titulu nejvýše 55 kilogramů dusíku na 1 hektar,
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f) provádí případné přepasení hospodářskými zvířaty uvedenými v příloze č. 14 k tomuto
nařízení nebo jinými zvířaty, a to nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku,
v případě, že je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
g) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje
podávání minerálních lizů a napájení a
h)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky
nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3 každoročně
a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně dvakrát ročně; první seč spolu s odklizením
biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního
bloku stanoven v evidenci využití půdy
1. do 30. června kalendářního roku,
2. od 15. června kalendářního roku do 31. července kalendářního roku,
3. do 31. července kalendářního roku, nebo
4. od 15. července kalendářního roku do 31. srpna kalendářního roku;
druhá seč s odklizením biomasy se provede nejpozději do 31. října kalendářního roku,
b)provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c)neaplikuje hnojiva12); případná pastva hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto
nařízení se za aplikaci hnojiva nepovažuje,
d)provádí případné přepasení hospodářskými zvířaty uvedenými v příloze č. 14 k tomuto
nařízení nebo jinými zvířaty, a to nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku,
v případě, že je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
e)neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje
podávání minerálních lizů a napájení a
f)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky
hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 každoročně
a)zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením
biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního
bloku stanoven v evidenci využití půdy
1. do 31. července kalendářního roku,
2. od 15. července kalendářního roku do 31. srpna kalendářního roku, nebo
3. od 15. srpna kalendářního roku do 30. září kalendářního roku,
b)provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c)používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost,
d)aplikuje hnojiva12) povinně jednou za trvání závazku, nejpozději však do čtvrtého roku
trvání závazku, na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku nejméně 50 kilogramů včetně a zároveň nejvýše 60
kilogramů dusíku na 1 hektar dílu půdního bloku; pastva hospodářských zvířat podle
přílohy č. 14 k tomuto nařízení nebo jiných zvířat se za aplikaci hnojiva nepovažuje,
e)provádí případné přepasení hospodářskými zvířaty uvedenými v příloze č. 14 k tomuto
nařízení nebo jinými zvířaty, a to nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku,
v případě, že je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
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f)neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje
podávání minerálních lizů a napájení a
g)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu horské a suchomilné louky
nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5 každoročně
a)zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením
biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního
bloku stanoven v evidenci využití půdy
1. do 31. července kalendářního roku,
2. od 15. července kalendářního roku do 31. srpna kalendářního roku nebo
3. od 15. srpna kalendářního roku do 30. září kalendářního roku,
b)provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c)neaplikuje žádná hnojiva12); pastva hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto
nařízení nebo jiných zvířat se za aplikaci hnojiva nepovažuje,
d)provádí případné přepasení hospodářskými zvířaty uvedenými v příloze č. 14 k tomuto
nařízení nebo jinými zvířaty, a to nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku,
v případě, že je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení,
e)neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje
podávání minerálních lizů a napájení a
f)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné
louky podle § 2 písm. d) bodu 6 každoročně
a)zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně spolu s odklizením biomasy
v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven
v evidenci využití půdy
1. od 15. května kalendářního roku do 7. července kalendářního roku,
2. od 15. června kalendářního roku do 7. srpna kalendářního roku,
3. od 15. července kalendářního roku do 15. srpna kalendářního roku, nebo
4. od 15. srpna kalendářního roku do 30. září kalendářního roku,
b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou mechanizací,
c) neaplikuje hnojiva24) ani pomocné půdní látky20) a pomocné rostlinné přípravky21),
d) neprovádí pastvu hospodářských ani jiných zvířat,
e)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu,
odvodnění travního porostu a
f)neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm.
d) bodu 7 každoročně
a)zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením
biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního
bloku stanoven v evidenci využití půdy
20)
21)

§ 2 písm. i) zákona č. 156/1998 Sb.
§ 2 písm. j) zákona č. 156/1998 Sb.
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1. do 30. června kalendářního roku, nebo
2. do 30. června kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září kalendářního roku;
v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou,
b)ponechá při seči nepokosenou plochu
1.o rozloze nejméně 15 % včetně, rozlohy dílu půdního bloku,
2.a nejvýše 20 % včetně, rozlohy dílu půdního bloku,
3.tak, aby žádnou svou částí nepřiléhala k okraji dílu půdního bloku nebo krajinného
prvku19), a
4.minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče
následujícího kalendářního roku,
c)provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
d)neaplikuje hnojiva12); pastva hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení
nebo jiných zvířat se za aplikaci hnojiva nepovažuje,
e)provádí případné přepasení hospodářskými zvířaty uvedenými v příloze č. 14 k tomuto
nařízení nebo jinými zvířaty, a to nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku,
v případě, že je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako vhodný k přepasení
f)neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje
podávání minerálních lizů a napájení, a
g)neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany
přírody.
(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle §
2 písm. d) bodu 8 každoročně
a)zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně jednou ročně; seč spolu s odklizením
biomasy se provádí v termínu od 15. srpna kalendářního roku do 30. září kalendářního
roku,
b)neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou,
c)provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
d)provádí přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty uvedenými v příloze č. 14
k tomuto nařízení nebo jinými zvířaty nejdříve 15. září kalendářního roku,
e)může seč nahradit pastvou hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 14 k tomuto
nařízení a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku v evidenci
využití půdy,
f)provede v případě pastvy likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1.do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
2.v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku;
tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o;
povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,
g)neaplikuje hnojiva12); pastva hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení
nebo jiných zvířat se za aplikaci hnojiva nepovažuje a
h)neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany
přírody.
(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu suché stepní trávníky a
vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9 každoročně
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a)zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí nebo koz v jednom z následujících termínů,
který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy
1. od 15. dubna kalendářního roku do 30. června kalendářního roku,
2. od 1. května kalendářního roku do 31. října kalendářního roku,
3. od 15. července kalendářního roku do 30. září kalendářního roku, nebo
4. od 1. srpna kalendářního roku do 30. září kalendářního roku,
b)může provést pastvu skotem a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního
bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro
příslušný díl půdního bloku v evidenci využití půdy,
c)zajistí přísun dusíku pastvou hospodářských zvířat podle písmene a), popřípadě b), nejméně
ve výši 5 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto
titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31. prosinci příslušného
kalendářního roku,
d)provádí pastvu hospodářských zvířat podle písmene a), popřípadě b), do výše přísunu
dusíku nejvýše 50 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku
zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku,
e)může pastvu nahradit sečí a to v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku
v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě není povinen plnit podmínku uvedenou
v písmenu c),
f)provádí každodenně v průběhu období stanoveném v evidenci využití půdy podle písmene
a) pastvu vyjmenovaných hospodářských zvířat podle písmene a), popřípadě b), do
intenzity 6,5 velkých dobytčích jednotek podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení na 1 hektar
příslušného dílu půdního bloku zařazeného v titulu, jehož výměra odpovídá stavu
k příslušnému dni kontrolního období,
g) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy, tato
podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o
h)není povinen plnit podmínku uvedenou v písmenu g) pokud je tak uvedeno u příslušného
dílu půdního bloku v evidenci využití půdy,
i)neaplikuje hnojiva12); pastva hospodářských zvířat podle písmene a), popřípadě b), se za
aplikaci hnojiva nepovažuje,
j)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu a
k)neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle §
2 písm. d) bodu 10 každoročně
a)zajistí údržbu trvalého travního porostu pastvou hospodářskými zvířaty podle přílohy č. 14
k tomuto nařízení v termínu do 31. října kalendářního roku,
b)zajistí přísun dusíku pastvou hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení
nejméně ve výši 10 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku
zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku,
c)provádí každodenně v průběhu období stanoveném v evidenci využití půdy podle písmene
a) pastvu vyjmenovaných hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení do
intenzity 8,15 velkých dobytčích jednotek podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení na 1 hektar
příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu,
d)zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1.do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
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2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;
tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o;
povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,
e)neaplikuje hnojiva12); pastva hospodářských zvířat podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení
nebo jiných zvířat se za aplikaci hnojiva nepovažuje a
f)neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
§ 20
Podopatření zatravňování orné půdy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy uvede
a)seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na
žadatele s kulturou standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření zatravňování
orné půdy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a
b)výměru jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy
na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků
zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, do kterého na daném dílu
půdního bloku žádá o zařazení.
(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné půdy lze díl půdního bloku, na kterém není
uplatňováno
a) toto podopatření,
b) podopatření podle § 2 písm. a) až d) nebo f) až g), nebo
c) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování orné půdy činí 0,5
hektaru zemědělské půdy s kulturou standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014
Sb.
(5) Díl půdního bloku, který neměl v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014
v evidenci využití půdy vedenou kulturu travní porost a od 1. ledna 2015 do dne podání
žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost lze zařadit do
podopatření
a) podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku s kulturou standardní orná
půda,
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany22), nebo
2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně
nebo mírně erozně ohrožená plocha23),
b) podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3, pokud se jedná o díl půdního bloku s kulturou standardní
orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území15), ochranném
22)

§ 2 a příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu, ve
znění pozdějších předpisů.
23)
§ 1 písm. q) nařízení vlády č. …/2015 Sb.
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pásmu národního parku16) nebo v území soustavy Natura 200017) a zároveň plní podmínku
podle písmene a),
c) podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl půdního bloku s kulturou standardní orná
půda,
1. který sousedí s útvarem povrchových vod24), nebo
2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů25); pro účely
tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedící s vodním útvarem považuje díl půdního
bloku, jehož jakákoli část se nachází ve vzdálenosti do 25 metrů od povrchového vodního
útvaru,
d)podle § 2 písm. e) bodu 5 nebo 6, pokud se jedná o díl půdního bloku s kulturou standardní
orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území15), ochranném
pásmu národního parku16) nebo v území soustavy Natura 200017) a zároveň plní podmínku
podle písmene c).
(6) Jde-li o zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 4 až 6, zatravní žadatel přednostně
celou plochu dílu půdního bloku sousedící s vodním útvarem tak, aby šíře zatravňované
plochy činila nejméně 15 metrů.
(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6
a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu
1.nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
2.travní směsí osiv, přičemž výsev musí být proveden do 24 měsíců od data posledního
úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách, jde-li o díl půdního bloku
podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,
3.druhově bohatou travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany
přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 5, nebo
4. regionální travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody,
jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 3 nebo 6,
b) oznámí Fondu v souladu se zákonem26) změnu kultury ze standardní orné půdy27) na ornou
půdu travní porost27),
c) aplikuje hnojiva12) nejvýše do limitu 120 kilogramů dusíku na 1 hektar zatravňované
plochy; aplikace je možná pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31.
května daného kalendářního roku,
d) neprovádí na zatravněných plochách pastvu hospodářských nebo jiných zvířat,
e) provádí údržbu travního porostu sečením; první seč včetně odklizení biomasy provede
nejpozději v termínu do 31. července daného kalendářního roku a druhou seč včetně
odklizení biomasy v termínu do 31. října daného kalendářního roku, a
f) používá herbicidy povolené v daném kalendářním roce k používání v České republice
pouze bodově.
(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6
a) neaplikuje hnojiva12) od 1. června prvního roku trvání závazku,
b) aplikuje herbicidy povolené v daném kalendářním roce k používání v České republice
pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,

24)

§ 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 30 zákona č. 254/2001 Sb.
26)
§ 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
27)
§ 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
25)
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c) provádí údržbu travního porostu sečí nebo spasením od druhého roku trvání závazku; první
seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu provede nejpozději v termínu do 31. července
daného kalendářního roku a druhou seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu v termínu
do 31. října daného kalendářního roku,
d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dní od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku;
tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,
e) neprovádí obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření podle § 2 písm.
e) a
f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2,
3, 5 a 6 pouze směsí shodného složení se směsí, kterou bylo provedeno zatravnění
v prvním roce trvání závazku.
CELEX:32013R1306
§ 21
Podopatření biopásy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření biopásy uvede
a)seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy
na žadatele s kulturou standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření biopásy
včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2 a
b)výměru biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2 které hodlá zařadit do podopatření podle §
2 písm. f) bodu 1 nebo 2.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření biopásy je zákres příslušných dílů půdních
bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1:10 000 nebo
podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul
podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.
(3) Zařadit do podopatření biopásy lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
a) toto podopatření,
b) podopatření podle § 2 písm. a), b), d), e) nebo g),
c) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
pokud se nejedná o ornou půdu, nebo podle § 2 písm. b) nebo c) bodů 1 a 3 nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., nebo
d) podopatření podle
1. § 2 písm. f) bodu 2, v případě zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, nebo
2. § 2 písm. f) bodu 1, v případě zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření biopásy činí 2 hektary zemědělské
půdy s kulturou standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Žadatel vytvoří biopás
a)o šíři
1. nejméně 6 metrů,
2. nejvýše 24 metrů, v případě osetí plochy širší než 24 metrů zajistí označení skutečné
hranice biopásu v terénu,
b)v souvislé délce nejméně 30 metrů,
c)o souhrnné ploše nejvýše 20 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,
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d)při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby a
e)nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. a II. třídy nebo od dalšího biopásu.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. f)
a)neaplikuje na plochu biopásu přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou opatření
prováděných v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné
na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v daném kalendářním
roce k používání v České republice,
b)nepoužívá plochu biopásu k pojezdům zemědělské techniky ani jako souvrať a
c)neaplikuje na plochu biopásu hnojiva12).
(7) Žadatel každoročně v průběhu zařazení do titulu podle § 2 písm. f) bodu 1
a) založí nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku krmný biopás
1.stanovenou směsí certifikovaného nebo uznaného osiva podle přílohy č. 15 části A)
k tomuto nařízení,
2.v minimálním objemu výsevu na 1 hektar podle přílohy č. 15 části A) k tomuto nařízení a
3.přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního
odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách,
b)ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu zemědělskou mechanizací do 31. března
následujícího kalendářního roku a
c)zapraví porost biopásu do půdy v období od 1. dubna do 15. června následujícího
kalendářního roku.
(8) Žadatel v průběhu zařazení do titulu podle § 2 písm. f) bodu 2
a)založí v prvním roce závazku nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku
nektarodárný biopás
1.stanovenou směsí certifikovaného nebo uznaného osiva podle přílohy č. 15 části B)
k tomuto nařízení,
2.v minimálním objemu výsevu na 1 hektar podle přílohy č. 15 části B) k tomuto nařízení a
3.přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního
odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách,
b) založený biopás
1.ponechá na stejné ploše minimálně po dobu dvou, maximálně však po dobu tří po sobě
následujících let a
2. po uplynutí období podle bodu 1 zapraví biopás do půdy v termínu od 1. dubna do 15.
června daného kalendářního roku,
c) založí následný nektarodárný biopás
1.do 15. června třetího roku závazku, je-li nektarodárný biopás založený podle písmene a)
realizován jako dvouletý, nebo
2.do 15. června čtvrtého roku závazku, je-li nektarodárný biopás založený podle písmene
a) realizován jako tříletý,
d)provádí každoročně seč s odklizením pokosené hmoty v termínu od 15. července do 30. září
příslušného kalendářního roku,
e)neaplikuje na plochu biopásu přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou opatření
prováděných v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné
na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v daném kalendářním
roce k používání v České republice,
f)nepoužívá plochu biopásu k pojezdům zemědělské techniky ani jako souvrať, s výjimkou
plnění podmínky uvedené v písmenu d) a
g) neaplikuje na plochu biopásu hnojiva12).
29

CELEX:32013R1306
§ 22
Podopatření ochrana čejky chocholaté
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na
žadatele s kulturou standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření ochrana čejky
chocholaté, a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření biopásy je zákres příslušných dílů půdních
bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1:10 000 nebo
podrobnějším.
(3)Zařadit do podopatření ochrana čejky chocholaté lze díl půdního bloku, na kterém
a) není uplatňováno toto podopatření,
b) není uplatňováno podopatření podle § 2 písm. a) až f),
c) není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) až c) nařízení vlády č.
79/2007 Sb. a
d) je v evidenci využití půdy vedeno hnízdiště čejky chocholaté.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté činí 0,5
hektaru zemědělské půdy s kulturou standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014
Sb.
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté na dílu
půdního bloku
a) zabezpečí plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské i jiné techniky, a to
1.v období od 15. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku, v případě prvního
roku trvání závazku, nebo
2.v období od 1. ledna do 15. června, v případě druhého až pátého roku trvání závazku,
b)založí porost plodiny nebo směsi plodin podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení v alespoň
minimálním výsevku podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení, a to v termínu nejdříve od 16.
června, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku,
c)používá k výsevu výhradně certifikované nebo uznané osivo, přičemž výsev musí být
proveden nejpozději do 24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného
na úředních návěskách, a
d)zapraví do půdy porost směsi plodin v termínu od 15. listopadu do 31. prosince
kalendářního roku.
CELEX:32013R1306
ČÁST TŘETÍ
SAZBY DOTACE
§ 23
Sazby dotace
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(1) Sazba dotace činí
a)404 EUR/1 hektar ovocného sadu28) zařazeného do podopatření integrovaná produkce ovoce
podle § 2 písm. a), na kterém žadatel plní podmínky podle § 12,
b)v podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.323 EUR/1 hektar vinice28) zařazeného do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm.
b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 6,
2.675 EUR/1 hektar vinice28) zařazeného do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 7,
c)426 EUR/1 hektar standardní orné půdy28) zařazeného do podopatření integrovaná produkce
zeleniny podle § 2 písm. c), na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,
d)v podopatření ošetřování travních porostů
1.96 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu obecná péče o
extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 19 odst. 2,
2.166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu mezofilní a
vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 19 odst. 3,
3. 185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu mezofilní a
vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19 odst. 4,
4.163 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu horské a suchomilné
louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19
odst. 5,
5.170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu horské a suchomilné
louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19
odst. 6,
6.692 EUR/1 ha trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu trvale podmáčené a
rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19
odst. 7,
7.173 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu ochrana modrásků
podle § 2 písm. d) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 8,
8.198 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu ochrana chřástala
polního podle § 2 písm. d) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 9,
9.353 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu suché stepní
trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 19 odst. 10,
10.213 EUR/1 hektar trvalého travního porostu28), zařazeného do titulu druhově bohaté
pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10, na kterém plní žadatel podmínky podle § 19 odst.
11,
e) v podopatření zatravňování orné půdy
1.310 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,
2.346 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 20,
3.400 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,
28)

§ 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
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4.337 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 4, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 20,
5. 385 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 5, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 20,
6. 428 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 6, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 20,
f) v podopatření biopásy
1. 670 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu krmné biopásy podle § 2
písm. f) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 7,
2. 591 EUR/1hektar zemědělské půdy28), zařazeného do titulu nektarodárné biopásy podle
§ 2 písm. f) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 8,
g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy28), zařazeného do podopatření ochrana čejky
chocholaté podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22.
(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, a 4 se zvýší o 11 EUR/1 hektar,
jde-li o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/1 hektar, jde-li o
díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).
(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) se sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území15), popřípadě ve
zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č.
262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území15)
jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku.
(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 se sníží o 69 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 4 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 5 se sníží o 39 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
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(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 7 se sníží o 41 EUR/1 hektar, jde-li o
díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 8 se sníží o 40 EUR/1 hektar, jde-li o
díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 10 se sníží o 48 EUR/1 hektar, jde-li o
díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) se sníží o 86 EUR/hektar, jde-li o díl
půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území15), nachází-li se díl
půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území15) jen zčásti, dotace se sníží jen na
této části dílu půdního bloku.
(14) Výši dotace při uplatňování jednotlivých podopatření podle § 2 Fond vypočte jako
součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a
sazby stanovené podle odstavců 1 až 13 pro příslušné podopatření podle § 2.
(15) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 14 se
přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské
unie ke dni 31. prosince předcházejícího kalendářního roku; není-li k tomuto datu směnný
kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.
CELEX:32013R1305, 32014R808

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 24
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole za jednotlivé požadavky uvedené v § 9 odst. 2
písmenu c) bodu 2 nebo 3.
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(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného
požadavku podle § 9 odst. 2 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. 2 písm. c)
bodů 2 a 3 Fond vyhodnotí podle části C) přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení
kontrolovaného požadavku Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede
procentní snížení v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 2 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, Fond na základě
celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení v rámci příslušné oblasti
požadavků v dvojnásobku procentuálního snížení podle odstavce 4.
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení požadavku za každou z oblastí
požadavků podle § 9 odst. 2 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, Fond na základě
celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení v rámci příslušné oblasti
požadavků podle § 9 odst. 2 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
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809

§ 25
Vyhodnocení porušení podmínek provádění jednotlivých podopatření
(1) Za porušení podmínek provádění jednotlivých podopatření, s výjimkou podmínek
uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) bodu 2 nebo 3, je v závislosti na konkrétním porušení
uplatňováno
a)snížení dotace za příslušný rok, ve kterém k porušení došlo, vypočtené podle § 23 v těchto
úrovních
1.3 %,
2.10 %,
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3.25 %, nebo
4.50 %,
b)neposkytnutí dotace za příslušné podopatření v daném roce, nebo za celé období trvání
závazku, nebo
c)vyřazení z příslušného podopatření.
(2) V případě opakovaného porušení, pokud není v § 26 až 29 uvedeno jinak, je
uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 23 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a)
vyšší, popřípadě se dotace v daném roce neposkytne.
(3) Za opakované porušení se pro účely tohoto nařízení považuje porušení stejné
podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované porušení však nemůže nastat
v průběhu jednoho kalendářního roku.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu
v souladu s předpisem Evropské unie29) 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 %30),
b)vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %30),
nebo
c)vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %30).
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809

Snížení nebo neposkytnutí dotace vztahující se k příslušnému roku porušení
§ 26
Snížení dotace ve výši 3 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená
podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce ovoce porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm.
g) nebo h), nebo
b)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 0,2 včetně a zároveň
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 včetně a zároveň
nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

29)
30)

Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 16nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23,
se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. f),
b) podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 45 kilogramů a zároveň nižší než 50 kilogramů
včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 4,
2.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. f), nebo
3.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. c), odst. 9 písm. f), odst. 10 písm. g)
nebo odst. 11 písm. d) nebo
c)podopatření zatravňování orné půdy při porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d).
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 27
Snížení dotace ve výši 10 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená
podle § 23, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce ovoce porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm.
i), nebo
b)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 0,2 včetně a zároveň
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 včetně a zároveň
nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného
v podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v
evidenci využití půdy,
3.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 včetně a zároveň
nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,
4.porušení podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b) nebo v § 19 odst. 2 písm. a), odst. 3
písm. a), odst. 4. písm. a), odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. a), odst. 8 písm. a), odst. 8
písm. b) bodech 2 a 4, odst. 9 písm. a), odst. 10 písm. a), nebo odst. 11 písm. a) jde-li o
porušení v rozsahu větším než 3% a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého
travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a
zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d), snížení se nevztahuje na plochu trvalého
travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) odst. 7, nebo
5.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b), odst. 4. písm. b),
odst. 5 písm. b), odst. 6 písm. b), odst. 8 písm. c), nebo odst. 9 písm. c), jde-li o porušení
v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého
travního porostu obhospodařovaných žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a
zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodech 1 až 5, 7 nebo 8, snížení se
nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d)
odst. 7.
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(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23,
se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 1, nebo
2.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. h),
b)podopatření ošetřování travních porostů
1. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. g),
2.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. g), odst. 4 písm. e), odst. 5 písm. f),
odst. 6 písm. e) nebo odst. 8 písm. f),
3.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší než 65 kilogramů
včetně, nebo vyšší než 40 kilogramů včetně a zároveň nižší než 45 na hektar dílu
půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a
zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 4,
4.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. e), nebo
5.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. f), a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 6,5 včetně a
zároveň nižší než 6,7 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
c)porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 8,15 včetně a
zároveň nižší než 8,35 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 10,podopatření zatravňování orné půdy porušení
podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) nebo odst. 8 písm. c), jde-li o porušení v rozsahu
větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené
do tohoto podopatření, nebo
d)podopatření biopásy
1.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a) bodu 2,
2.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. d), nebo
3.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. e),
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 28
Snížení dotace ve výši 25 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená
podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce ovoce
1.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. b),
2.pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle §
12 odst. 6 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní
hodnoty obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň
nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
3.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. f),
4.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. j), přičemž se jedná o první porušení
v průběhu příslušného závazku,
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5.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. k), nebo
6.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. l) nebo m),
b)podopatření integrovaná produkce révy vinné za porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. i) nebo j), přičemž se jedná o první porušení v průběhu příslušného závazku,
c)podopatření integrovaná produkce zeleniny
1.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. a),
2.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. d),
3.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e),
4.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. f),
5.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. g),
6.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. b),
7.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. d),
8.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. g), nebo
9.pokud ve vzorku zeleniny odebraném § 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 15
odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní hodnoty
obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy
č. 13 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických
látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 13 k tomuto nařízení,
d)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 0,2 včetně a zároveň
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 včetně a zároveň
nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného
v podopatření podle § 2 písmene d) a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v
evidenci využití půdy, nebo
3.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 včetně a zároveň
nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
e)podopatření ochrana čejky chocholaté porušení podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. c).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23,
se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o tři aplikace
herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce, nebo
2.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. g),
b)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. a),
2.porušení podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. c) nebo § 19 odst. 8 písm. b) bodu 3,
3.porušení podmínky uvedené v § 18 odst. 4 písm. b),
4.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. e) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 95 kilogramů a zároveň nižší než 105 kilogramů
včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1,
5.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. f) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 55 kilogramů a zároveň nižší než 60 kilogramů
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včetně na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1,
6.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. h), odst. 3 písm. h), odst. 4 písm. f),
odst. 5 písm. g), odst. 6 písm. f), odst. 8 písm. g), odst. 9 písm. h) nebo odst. 11 písm. f),
7.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 75 kilogramů a zároveň nižší než 80 kilogramů
včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2,
8.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. e) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 55 kilogramů a zároveň nižší než 60 kilogramů
včetně na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2,
9.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů a zároveň nižší než 70 kilogramů
včetně nebo vyšší než 35 kilogramů včetně a zároveň nižší než 40 kilogramů na hektar
dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a
zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 4,
10.porušení podmínky uvedené § 19 odst. 7 písm. a), jde-li o porušení v rozsahu větším
než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 6,
11.porušení podmínky uvedené § 19 odst. 9 písm. b),
12.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. f), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 6,5
včetně a zároveň nižší než 6,7 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
13.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné
množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 50 kilogramů a zároveň nižší než 60
kilogramů včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem,
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu
9,
14.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. k), nebo
15.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 8,15
včetně a zároveň nižší než 8,35 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 10,
c)podopatření zatravňování orné půdy
1.porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. a) bodu 2 až 4, nebo
2.porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první porušení
v průběhu trvání příslušného závazku, nebo
d)podopatření biopásy
1.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 2, nebo
2.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 2,
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 29
Snížení dotace ve výši 50 %
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(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená
podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce zeleniny porušení podmínky uvedené v porušení
podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. c),
b)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 včetně a zároveň
nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
v podopatření podle § 2 písm. d),
2.porušení podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b) nebo v § 19 odst. 2 písm. a), odst. 3
písm. a), odst. 4. písm. a), odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. a), odst. 8 písm. a), odst. 8
písm. b) bodech 2 a 4, odst. 9 písm. a), odst. 10 písm. a), nebo odst. 11 písm. a), jde-li o
porušení v rozsahu větším než 25 % celkové výměry trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
v podopatření podle §2 písm. d) bodech 1 až 5, 7 a 8, snížení se nevztahuje na plochu
trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) odst. 7,
3.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 1 písm. a), nebo
4.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 1 písm. b),
b) podopatření zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e)
nebo odst. 8 písm. c) jde-li o porušení v rozsahu větším než 25 % celkové výměry
zatravněné plochy zařazené do tohoto podopatření, nebo
c)podopatření ochrana čejky chocholaté
1.porušení podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. b), nebo
2.porušení podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. d).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23,
se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o čtyři aplikace
herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
2.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9
aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),
3. za porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. e),
4.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9
aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo
5.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. e),
b)při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. d),
2. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. e) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 105 kilogramů a zároveň nižší než 115 kilogramů
včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1,
3. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. f) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší než 65 kilogramů
včetně na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1,
4. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 80 kilogramů a zároveň nižší než 85 kilogramů
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včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2,
5. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. e) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší než 65 kilogramů
včetně na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v
evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2,
6. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. f), odst. 4 písm. d), odst. 5 písm. e),
odst. 6 písm. d), odst. 8 písm. e) nebo odst. 9 písm. d),
7. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 0 kilogramů a zároveň nižší než 35 kilogramů na
hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití
půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 4,
8. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 8 písm. b) bodu 1,
9. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. b),
10. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. f), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 6,5
včetně a zároveň nižší než 6,7 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
11. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné
množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší než 65
kilogramů včetně na hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem,
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle §2 písm. d) bodu
9,
12. porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. e), nebo
13. porušení podmínky uvedené v §19 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 8,15
včetně a zároveň nižší než 8,35 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 10,
c)podopatření zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. f),
nebo
d)podopatření biopásy
1.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. b),
2.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. d), nebo
3.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. f),
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 30
Neposkytnutí dotace
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného podopatření podle § 2 se
neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a)porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 2 písm. e) nebo f), za porušení se považuje rovněž
nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin
v průběhu kontroly na místě, nebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze které není
možné zjistit plnění podmínek tohoto opatření,
b)podopatření integrovaná produkce ovoce
1.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a),
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2.porušení podmínky uvedené v §12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň
jeden vzorek ovoce, a to z podle výměry převládajícího druhu ovoce,
3.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor
alespoň jednoho vzorku ovoce, a to z podle výměry převládajícího druhu ovoce,
4.pokud ve vzorku ovoce odebraném § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst.
5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní hodnoty
obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne
hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
5.pokud ve vzorku ovoce odebraném § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 odst.
6 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní hodnoty
obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne
hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, nebo
6.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b),
c)podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. a),
2.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. b),
3.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 2,
4.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o pět a více
aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
5.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e),
6.za porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o druhé nebo
další porušení v průběhu příslušného závazku, nebo
7. porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 8,
d)podopatření integrovaná produkce zeleniny
1.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 5, přičemž se jedná o první porušení v rámci
příslušného závazku,
2.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. b),
3.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. a),
4.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň
jeden vzorek zeleniny, a to z podle výměry převládajícího druhu zeleniny,
5.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor
alespoň jednoho vzorku zeleniny, a to z podle výměry převládajícího druhu zeleniny,
nebo
6.pokud ve vzorku zeleniny odebraném § 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 15
odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní hodnoty
obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy
č. 13 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických
látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
e)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 0,2
včetně a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého
travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
3.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15
včetně a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
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porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
v podopatření podle § 2 písm. d),
4.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého
travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a
zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d),
5.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5
včetně a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
6.porušení podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské
půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
f)podopatření ochrana čejky chocholaté porušení podmínky uvedené v § 22 odst. 5 písm. a).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2 se
neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a)podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 10
aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),
2.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9
aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), nebo
3.porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. f).
b)podopatření ošetřování travních porostů
1.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. e) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 115 kilogramů na hektar dílu půdního bloku
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1,
2.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. f) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1,
3.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. c),
4.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 85 kilogramů na hektar dílu půdního bloku
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2
5.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. e) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na hektar trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 2
6.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 4 písm. c),
7.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. c),
8.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství
aplikovaného dusíku bylo vyšší 70 kilogramů na hektar dílu půdního bloku
obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 4,
9.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d) a zároveň Fondem nebylo na daném
dílu půdního bloku zjištěná aplikace hnojiv nebo dvě a více aplikací hnojiv v průběhu
příslušného závazku,
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10.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 6 písm. c),
11.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. a), jde-li o porušení v rozsahu větším
než 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem,
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu
6,
12.porušení podmínky uvedené § 19 odst. 7 písm. b) až e),
13.porušení podmínky uvedené § 19 odst. 8 písm. d),
14.porušení podmínky uvedené § 19 odst. 9 písm. a), přičemž seč byla provedena přede
dnem 15. srpna kalendářního roku,
15.porušení podmínky uvedené § 19 odst. 9 písm. g),
16.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. f), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období
vyšší než 6,5 včetně a zároveň nižší než 6,7 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého
travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a
zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
17.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. f), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla v kontrolním období vyšší než 6,7 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem,
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu
9,
18.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. c),
19.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné
množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 65 kilogramů na hektar dílu půdního
bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
20.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. i),
21.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 10 písm. j),
22.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období
vyšší než 8,15 včetně a zároveň nižší než 8,35 velké dobytčí jednotky na 1 hektar
trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití
půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 10,
23.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. c), a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla v kontrolním období vyšší než 8,35 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem,
vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu
10,
24.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. b), nebo
25.porušení podmínky uvedené v § 19 odst. 11 písm. e),
c)podopatření zatravňování orné půdy
1.porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o druhé a další porušení
v průběhu trvání příslušného závazku,
2. porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. c),
3. porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. d), nebo
4. porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. f) nebo odst. 8 písm. a) a nebo b), nebo
5. porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. e), nebo
d)podopatření biopásy
1.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. a) bodu 1
2.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. b),
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3.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. c), přičemž neposkytnutí dotace se
vztahuje na plochu biopásu překračující 20 % výměry příslušného dílu půdního bloku,
4.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. a),
5.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 6 písm. c),
6.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo 3,
7.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. b),
8.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 7 písm. c),
9.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. a) bodu 1 nebo 3,
10.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. b),
11.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. c),
12.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. e), nebo
13.porušení podmínky uvedené v § 21 odst. 8 písm. g).
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 31
Snížení dotace ve výši 25 % vztahující se k celému období závazku
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená
podle § 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná
produkce révy vinné
a)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. a) nejméně 31 aplikací včetně a zároveň nejvíce 32 aplikací
včetně,
b)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. c) nejméně 31 aplikací včetně a zároveň nejvíce 32 aplikací
včetně,
c)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. a) nejméně 21 aplikací včetně a zároveň nejvíce 22 aplikací
včetně, nebo
d)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. c) nejméně 21 aplikací včetně a zároveň nejvíce 22 aplikací
včetně.
(2) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení
poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku.
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 32
Snížení dotace ve výši 50 % vztahující se k celému období závazku
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená
podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná
produkce révy vinné
a)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. a) nejméně 33 aplikací včetně a zároveň nejvíce 34 aplikací
včetně,
b) při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. c) nejméně 33 aplikací včetně a zároveň nejvíce 34 aplikací
včetně,
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c) při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. a) nejméně 23 aplikací včetně a zároveň nejvíce 24 aplikací
včetně, nebo
d) při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. c) nejméně 23 aplikací včetně a zároveň nejvíce 24 aplikací
včetně.
(2) Na základě uplatnění snížení dotace podle odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení
poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku.
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 33
Vyřazení z opatření a vrácení dotace
(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a)podopatření integrovaná produkce ovoce
1.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. c), popřípadě při překročení limitů
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
2.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek ovoce,
3.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), popřípadě přičemž žadatel nezajistil
rozbor žádného vzorku uvedeného v § 12 odst. 5 písm. d), nebo
4. pokud ve vzorku ovoce odebraném § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12
odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní hodnoty
obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C přílohy
č. 5 k tomuto nařízení,
b)podopatření integrovaná produkce zeleniny
1.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 5, přičemž se jedná o druhé a další porušení
v rámci příslušného závazku,
2.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. c), popřípadě při překročení limitů
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
3.porušení podmínky uvedené v § 15 odst. 9 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek zeleniny,
4.porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 9 písm. f), popřípadě přičemž žadatel nezajistil
rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného
vzorku zeleniny, nebo
5.pokud ve vzorku zeleniny odebraném § 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle § 15
odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, doje k překročení mezní hodnoty
obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy
č. 13 k tomuto nařízení, nebo
c) v podopatření zatravňování orné půdy
1. porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 6, nebo
2.porušení podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. a) bodu 1,
Dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení
žadatele z příslušného o podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření
podle § 2 od počátku tohoto závazku.
(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
a)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. a) nejméně 35 aplikací včetně a více,
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b)porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více
aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d),
c)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. c) nejméně 35 aplikací včetně a více,
d)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. a) nejméně 25 aplikací a více, nebo
e)při porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěný počet aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. a) nejméně 25 aplikací a více,
Dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele
z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku
tohoto závazku.
(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení
podmínky uvedené v § 20 odst. 6 nebo odst. 7 písm. a), dotace v rámci příslušného opatření se
neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k porušení podmínky došlo a Fond současně
rozhodne o vyřazení dílu půdního bloku, na kterém k porušení podmínky došlo, z příslušného
opatření; případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci nebo její část tím není dotčena.
(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky příslušného podopatření, 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 opatření po skončení závazku se sankce
uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let.
(5) Rozhodl-li Fond o neposkytnutí dotace nebo o jejím snížení na základě zjištění
porušení podmínek uvedených v rámci příslušného podopatření poté, kdy byla žadateli
v rámci příslušného podopatření již dotace poskytnuta, žadatel vrátí dotaci na příslušný
bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.
CELEX:32013R1306, 32014R0640, 32014R0809
§ 34
Závěrečná ustanovení
(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu
vyšší moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 24 až 32 se
neuplatní.
(2) Dojde-li k vyřazení z agroenvironmentálně – klimatického opatření podle § 10 odst. 3
v důsledku uplatnění čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,
ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 24 až 33 se neuplatní.
(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické
zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
CELEX: 32013R1305, 32013R1306, 32014R0640
§ 35
Účinnost
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Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015

Předseda vlády:

Ministr zemědělství:
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu
rostlin
Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se
považuje:
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek
v období zákazu hnojení?“,
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně
nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na
pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti
menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“,
3. podmínka stanovená v 7 odst. 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu: „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen
zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou,
promrzlou nebo pokrytou sněhem?“
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých
hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 100, s výjimkou
tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy
zapravených do 24 hodin po jejich použití?“,
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin
v agroenvironmentálních opatřeních
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má
žadatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně
způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?“,
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků
používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č.
326/2004 Sb.?“,
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních
obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených
k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti
skladovaných přípravků?“.
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Část B. Bodové vyhodnocení porušení podmínek minimálních požadavků pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.
I. oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv v agroenvironmentálních opatřeních
1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
malý
nedodržení
do 5 ha
plochy, kde
je období
zákazu
hnojení
6

rozsah
střední
nedodržení
5 – 10 ha
plochy, kde
je období
zákazu
hnojení
8

velký
nedodržení
nad 10 ha
plochy, kde
je období
zákazu
hnojení
10

malá

závažnost
střední

velká

použití do
20 kg
N/ha

použití
20-40 kg
N/ha

použití
nad 40
kg N/ha

6

8

10

trvalost
ne
ano

x

10

body
max

30

2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž
jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metry od útvaru povrchových
vod?
rozsah
malý

střední

závažnost
velký

nedodržení
na ploše do
5 ha
pozemků se
sklonem
nad 7°,
které
současně
sousedí
s útvarem
povrchovýc
h vod

nedodržení
na ploše 510 ha
pozemků se
sklonem
nad 7°,
které
současně
sousedí
s útvarem
povrchovýc
h vod

nedodržení
na ploše
nad 10 ha
pozemků se
sklonem
nad 7°,
které
současně
sousedí
s útvarem
povrchovýc
h vod

4

6

8

malá

střední

velká

erozně
nebezpečné
plodiny
byly
pěstovány
na
pozemcích
se sklonem
nad 7°,
které
současně
sousedí
s útvary
povrchovýc
h vod,
v délce do
25 m
4

erozně
nebezpečné
plodiny
byly
pěstovány
na
pozemcích
se sklonem
nad 7°,
které
současně
sousedí
s útvary
povrchovýc
h vod,
v délce 26 50 m
6

erozně
nebezpečné
plodiny
byly
pěstovány
na
pozemcích
se sklonem
nad 7°,
které
současně
sousedí
s útvary
povrchovýc
h vod,
v délce nad
50 m
8

trvalost

bod
y

n
e

an
o

max

x

10

26

3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek
na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?
malý
nedodržení
na ploše do
5 ha
4

rozsah
střední
nedodržení
na ploše 5 10 ha
6

velký
nedodržení
na ploše
nad 10 ha
8

malá
použití do
20 kg
N/ha
4

50

závažnost
střední
použití
20 - 40
kg N/ha
6

velká
použití
nad 40
kg N/ha
8

trvalost
ne
ano

x

10

body
max
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4.Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?
rozsah
malý
nedodrže
ní do 10
ha
4

závažnost

střední

velký

nedodrže
ní na
ploše 10 20 ha
6

nedodrže
ní na
ploše nad
20 ha
8

malá

střední

velká

nerovnoměrn
ost pokrytí do
25 %

nerovnoměrn
ost pokrytí 26
- 50%

nerovnoměrn
ost pokrytí
nad 50 %

4

6

8

trvalost

bod
y

n
e

an
o

max

x

10

26

5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu
se sklonitostí nad 10°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických
hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití?
rozsah
závažnost
trvalost body
malý
střední
velký
malá
střední
velká
ne ano max
nedodržení
nedodržení
nedodržení
použití
použití
použití
na ploše do
na ploše 5 - na ploše nad
do 20
20 – 40
nad 40
5 ha
10 ha
10 ha
kg N/ha kg N/ha kg N/ha
4
5
6
3
4
6
x 10
22
II. oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin
v agroenvironmentálních opatřeních
1.Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno
odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?
rozsah
závažnost
trvalost body
malý
střední
velký
malá
střední
velká
ne ano max
pevně
pevně
x
x
x
x
x
stanoveno
stanoveno
x
x
3
x
x
3
1
x
7
2.Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané
podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?
rozsah
závažnost
malý
střední
velký
malá
střední
velká
pevně
pevně
x
x
x
x
stanoveno
stanoveno
x
x
3
x
x
3
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v rámci podnikání
trvalost body
ne ano max
x
1

x

7

3.Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů
a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo
dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?
rozsah
závažnost
trvalost body
malý
střední
velký
malá
střední
velká
ne ano max
6 a více
x
1 druh
2 - 5 druhů
druhů
skladovaného skladovaných
skladovaných
pevně
přípravku
přípravků
x
x
přípravků
stanoveno
(podle
(podle
(podle
obchodního
obchodního
obchodního
názvu)
názvu)
názvu)
x
3
x
1
2
3
1
x
7
Část C. Převedení bodového vyhodnocení podle části B do slovního
Zisk bodů z maximálního možného porušení
Celková míra porušení
do 10 % včetně

zanedbatelné porušení

vyšší než 10 % do 40 % včetně

malé porušení

vyšší než 40 % do 80 % včetně

střední porušení

nad 80 %

velké porušení
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke
zjišťování meteorologických údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce (§ 12) a
při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů v ovocném sadu (§ 12)
1. datum měření
2. díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje
3. minimální denní teplota (v °C)
4. maximální denní teplota (v °C)
5. průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu,
zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření
6. doba ovlhčení listů v hodinách
B. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti při pěstování zeleniny (§ 15)
1. datum měření
2. díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje
3. minimální denní teplota (v °C)
4. maximální denní teplota (v °C)
5. průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu,
zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření
C. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických
údajů v sadu v podopatření integrovaná produkce (§ 12) a při pěstování zeleniny
v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
1. srážkoměr a maximo-minimální teploměr
2. měřič teploty a vzdušné vlhkosti
3. meteorologická stanice
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin
používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12), podopatření
integrovaná produkce révy vinné (§ 13) a podopatření integrovaná produkce zeleniny
(§ 15)
A. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin
používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12)
Účinná látka
1.
alpha-cypermethin
2.
cypermethrin
3.
deltamethrin
4.
fenpyroximate
5.
chlorpyrifos
6.
chlorothalonil
7.
lambda-cyhalothrin
8.
pirimiphos-methyl
9.
zeta-cypermethrin
B. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin
používaných v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné (§ 13)
Účinná látka
1.
alpha-cypermethrin
2.
deltamethrin
3
diquat dibromide
4.
lambda-cyhalothrin
5.
zeta-cypermethrin
C. Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin
používaných v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
Účinná látka
1.
bifenox
2.
dimethoate
3.
diquat dibromide
4.
fenpyroximate
5.
chlorpyrifos
6.
pirimiphos-methyl
7.
terbuthylazine
8
zeta-cypermethin
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek půdy
v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
Chemická látka
1.
2.
3.
4.
5.

Olovo (Pb)
Kadmium (Cd)
Rtuť (Hg)
Chrom (Cr)
Arsen (As)

Mezní hodnota celkového obsahu chemické
látky v půdě (mg.kg-1)
100,0
0,4
0,6
100,0
30,0
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce
v podopatření integrovaná produkce ovoce
A) Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde ke snížení dotace
Druh ovocných stromů a keřů
Olovo (Pb) mg.kg-1
1. Broskvoň
0,09
Prunus persica L.
2. Hrušeň
0,09
Pyrus sp.
3. Jabloň
0,09
Malus sp.
4. Meruňka
0,09
Prunus armeniaca
5. Slivoň
Prunus domestica. ssp. oeconomica
0,09
Prunus domestica ssp. insititia
Prunus domestica ssp. italica
6. Třešeň
0,09
Prunus avium L
7. Višeň
0,09
Prunus cerasus L.
8. Angrešt
0,18
Ribes uva-crispa L.
9. Maliník
0,18
Rubus idaeus L
10. Ostružiník
0,18
Rubus fruticosus agg L.
11. Rybíz
0,18
Ribes sp.
B) Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace
Druh ovocných stromů a keřů
Olovo (Pb) mg.kg-1
1. Broskvoň
0,1
Prunus persica L.
2. Hrušeň
0,1
Pyrus sp.
3. Jabloň
0,1
Malus sp.
4. Meruňka
0,1
Prunus armeniaca
5. Slivoň
Prunus domestica. ssp. oeconomica
0,1
Prunus domestica ssp. insititia
Prunus domestica ssp. italica
6. Třešeň
0,1
Prunus avium L
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7.

Višeň
Prunus cerasus L.
8. Angrešt
Ribes uva-crispa L.
9. Maliník
Rubus idaeus L
10. Ostružiník
Rubus fruticosus agg L.
11. Rybíz
Ribes sp.

0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

C) Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z opatření
Mezní hodnota celkového
Chemická látka
obsahu chemické látky v
ovoci (mg.kg-1)
1.
Olovo (Pb)
0,4
2.
Kadmium (Cd)
0,03
3.
Rtuť (Hg)
0,05
4.
Chrom (Cr)
0,1
5.
Arsen (As)
0,5
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření
integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná
produkce zeleniny (§ 15)
A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu
v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření
integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
1. Feromonové lapače
2. Lepové desky
3. Světelné lapáky
4. Nasávací a zemní pasti
5. Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů
6. Optické vodní lapače
B. Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých
organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování
zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)
-------------------------------- -----------------------------------------------------Datum
Použitý prostředek
díl půdního bloku
Ovocný druh/
vyhodnocení
od - do pro sledování výskytu
Druh zeleniny
zjištěných údajů
škodlivých organismů
a přijatá opatření
uvedený v části A
této přílohy
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------

--------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Druhy ovocných stromů a keřů podporovaných v podopatření integrovaná produkce
ovoce
A) Stromy:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Broskvoň
Prunus persica L.
Hrušeň
Pyrus sp.
Jabloň
Malus sp.
Meruňka
Prunus armeniaca
Slivoň
Prunus domestica. ssp. oeconomica
Prunus domestica ssp. insititia
Prunus domestica ssp. italica
Třešeň
Prunus avium L
Višeň
Prunus cerasus L.

B) Keře:
1.
2.
3.
4.

Angrešt
Ribes uva-crispa L.
Maliník
Rubus idaeus L
Ostružiník
Rubus fruticosus agg L.
Rybíz
Ribes sp.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Složení osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné

Druh
1.
2.
3.

bobovité
Fabaceae
lipnicovité
Poaceae
ostatní dvouděložné

množství ve směsi (%)

minimální počet
druhů ve směsi

50 - 70

5

10

2

20 - 40

3

Poznámka: V osevní směsi je zastoupeno nejméně 5 druhů bobovitých podle bodu 1, nejméně dva druhy
lipnicovitých podle bodu 2 a nejméně tři druhy ostatních dvouděložných bylin podle bodu 3. Zastoupení
jednotlivých skupin ve směsi je uvedeno jako váhový poměr a činí pro bobovité 50 – 70 %, pro lipnicovité 10 %
a pro ostatní dvouděložné byliny 20 – 40 %.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Podporované druhy zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny
Druh zeleniny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.
- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
Česnek kuchyňský
Allium sativum L.
- jarní; - ozimý
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var.sabauda L.
- jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Brassica oleracea L. convar.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
Křen selský
Armoracia rusticana
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Lilek vejcoplodý
Solanum melongena
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
Mrkev obecná
Daucus carota L.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Okurka setá
Cucumis sativus L.
Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois)
Danert
Pór pravý
Allium porrum L.
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)
Reveň vlnitá
Rheum rhabarbarum
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.
- jarní, - podzimní, - přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny
------------------------------------------------------------- -------------------------------------číslo dílu půdního bloku
------------------------------------------------------------- -------------------------------------výměra dílu půdního bloku
------------------------------------------------------------- -------------------------------------plodina*) výměra
výsev/
sklizeň
N min-počáteční**)
Aplikace N***)
celkem N****) kg/ha
výsadba
kg/ha
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------(ha)
kg/ks datum
datum
kg/ha datum odběru
1.
2.
3.
4.
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Vysvětlivky k tabulce
*) Žadatel uvede všechny plodiny pěstované v příslušném kalendářním roce na dílu půdního bloku.
**) Zásoba minerálního dusíku v půdě zjištěná chemickým rozborem půdy podle § 15 odst. 9 písm. c) pro každou pěstovanou plodinu podle přílohy č. 9.
***) Dávky dusíku při jednotlivých aplikacích dusíku v období mezi odběrem N min- počáteční a sklizní příslušné plodiny.
****) Všechen dusík dodaný v období mezi odběrem N min-počáteční a sklizní příslušné plodiny.
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Příloha č. 11 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Minimální počet výsevu/sadby podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen
(HTS) v podopatření integrovaná produkce zeleniny

Druh zeleniny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sadba
ks/1 hektar

Výsev volně
ks/1 hektar
kg/1 ha

Minimální
hmotnost
tisíce
semen
(HTS)
g

20 000

30 000 semen

2,65

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.
- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
Česnek kuchyňský
Allium sativum L.
- jarní; - ozimý
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill
convar. radicosum (Alef.) Danert
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef var. sabauda L.
- jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var.
gemmifera DC.
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Brassica oleracea L. convar.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var.gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L
Křen selský
Armoracia rusticana
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata

50 000

0,35
625 000 semen

2,7

1 000 000 semen

3,2

50 000 semen

1,1

200 000 semen

150

900 000 semen

110

20 000

45 000 semen

2,2

25 000

50 000 semen

2,9

20 000

40 000 semen

2,88

65 000

100 000 semen

3,0

4 kg

1,31

50 000 semen

180

50 000
800 kg

25 000

64

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. botrytis L.
Lilek vejcoplodý
Solanum melongena
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et
Nakai
Mrkev obecná
Daucus carota L.
Okurka setá
Cucumis sativus L.
Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex
A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert
Pór pravý
Allium porrum L.
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)
Reveň vlnitá
Rheum rhabarbarum
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.
- jarní, - podzimní, - přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr

20 000

30 000 semen

2,30

20 000

4,05

5 000

22

15 000

800 000 semen

0,65

25 000 semen

16

30 000

4,0
250 000 semen

50 000

0,65
800 000 semen

0,9

3 kg

1

120 000

8 000

2,3

2,3

16 000 semen

2,2

120 000 semen

8,0

1 000 000 semen

5,6

120 000 semen

11,0

4 000

50 000
1 000 000 semen

8

5000

5000 semen

75

25 000

35 000 semen

2,0

40 000
65

0,7

2,0

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Maximální přívod dusíku k jednotlivým podporovaných druhů zeleniny v podopatření
integrovaná produkce zeleniny
kg N/ha

Druh zeleniny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.
- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
Česnek kuchyňský
Allium sativum L.
- jarní; - ozimý
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum
(Alef.) Danert
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L.
- jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Brassica oleracea L. convar.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L
Křen selský
Armoracia rusticana
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Lilek vejcoplodý
Solanum melongena
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
Mrkev obecná
Daucus carota L.
Okurka setá
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170
160
100
100
90
20
55
40
155
130
155
125
45
120
70
195
75
205
170
95

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Cucumis sativus L.
Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar.
vulgare (Nois) Danert
Pór pravý
Allium porrum L.
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)
Reveň vlnitá
Rheum rhabarbarum
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.
- jarní, - podzimní, - přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr
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80
85
95
70
100
100
80
100
60
70
70
85
90
100
215
130

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek
zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny
A) Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde ke snížení dotace
Olovo
(Pb)
mg.kg-1

Druh zeleniny
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
cymosa Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.
- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
Česnek kuchyňský
Allium sativum L.
- jarní; - ozimý
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar.
radicosum (Alef.) Danert
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var.
sabauda L.
- jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera
DC.
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Brassica oleracea L. convar.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
var.gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
Křen selský
Armoracia rusticana
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
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Kadmium
(Cd)mg.kg-1

0,27

0,18

0,09

0,18

0,09

0,045

0,27

0,18

0,27

0,18

0,09

0,045

0,18

0,045

0,18

0,045

0,27

0,18

0,27

0,18

0,27

0,18

0,27

0,18

0,09

0,09

0,09

0,045

0,27

0,18

0,09

0,045

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

botrytis L.
Lilek vejcoplodý
Solanum melongena
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
Mrkev obecná
Daucus carota L.
Okurka setá
Cucumis sativus L.
Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
convar. vulgare (Nois) Danert
Pór pravý
Allium porrum L.
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)
Reveň vlnitá
Rheum rhabarbarum
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.
- jarní, podzimní, přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
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0,09

0,045

0,09

0,09

0,09

0,045

0,09

0,045

0,09

0,09

0,27

0,18

0,09

0,09

0,27

0,18

0,09

0,045

0,09

0,045

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,27

0,18

0,27

0,18

0,09

0,045

0,27

0,18

0,27

0,18

B) Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace
Druh zeleniny
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
cymosa Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.
- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
Česnek kuchyňský
Allium sativum L.
- jarní; - ozimý
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L. Nyman ex A. W. Hill convar.
radicosum (Alef.) Danert
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var.
sabauda L.
- jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera
DC.
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Brassica oleracea L. convar.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
var.gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
Křen selský
Armoracia rusticana
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
botrytis L.
Lilek vejcoplodý
Solanum melongena
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
Mrkev obecná
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Olovo (Pb)
mg.kg-1

Kadmium (Cd)
mg.kg-1

0,29

0,2

0,1

0,2

0,1

0,05

0,29

0,2

0,29

0,2

0,1

0,05

0,2

0,05

0,2

0,05

0,29

0,2

0,29

0,2

0,29

0,2

0,29

0,2

0,2

0,1

0,1

0,05

0,29

0,2

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

Daucus carota L.
Okurka setá
Cucumis sativus L.
Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
convar. vulgare (Nois) Danert
Pór pravý
Allium porrum L.
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)
Reveň vlnitá
Rheum rhabarbarum
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.
- jarní, podzimní, přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

0,1

0,05

0,1

0,1

0,29

0,2

0,1

0,1

0,29

0,2

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,29

0,2

0,29

0,2

0,1

0,05

0,29

0,2

0,29

0,2

C) Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z opatření
Mezní hodnota celkového obsahu
Chemická látka
chemické látky v zelenině (mg.kg-1)
1.
Olovo (Pb)
0,3
2.
Kadmium (Cd)
0,25
3.
Rtuť (Hg)
0,03
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Příloha č. 14 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
skot nad 24 měsíců

1,0

skot nad 6 měsíců do 24 měsíců

0,6

skot do 6 měsíců

0,4

ovce nad 12 měsíců

0,15

kozy nad 12 měsíců

0,15

koně nad 6 měsíců

1,0

koně do 6 měsíců

0,4

Poznámka: 1 měsícem se rozumí 30 dní
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Příloha č. 15 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Složení osevních směsí v podopatření biopásy
Část A) Krmný biopás:
1. Druhy s povinným zastoupením v osevní směsi
minimální množství ve
směsi (kg/ha)

druh
1.
2.
3.
4.
5.

jarní obilovina
(oves setý Avena sativa L., pšenice jarní Triticum
aestivum L. nebo ječmen jarní Hordeum vulgare L.)
proso seté
Panicum miliaceum L.
kapusta krmná
Brassica oleracea L. conv. acephala (DC) Alof. var.
medullosa
lupina bílá
Lupinus albus L.
pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench

65
15
0,8
5
15

2. Volitelné druhy
minimální množství ve
směsi (kg/ha)

druh
2.
4.
5.
6.
7.

slunečnice roční
Helianthus annuus L.
lesknice kanárská
Phalaris canariensis L.
svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
len olejný
Linum usitatissimum L.
bobovité
(hrách setý polní (peluška) Pisum sativum L. ssp.
Speciosum, hrách setý pravý Pisum sativum L. ssp.
Sativum, nebo bob koňský polní Vicia faba L. var.
equina)

10
5
5
20

30

Poznámka: Osevní směs je složena z povinných druhů podle bodu 1, které musí být ve směsi vždy obsaženy, a
dále z volitelných druhů podle bodu 2, kdy žadatel z uvedeného seznamu druhů volí vždy nejméně jeden druh.
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Část B) Nektarodárný biopás:
1. Jeteloviny:
1.
jetel luční - diploidní odrůdy
Trifolium pratense L.
2.
komonice bílá (jednoleté i dvouleté odrůdy)
Melilotus albus Med.
3.
úročník bolhoj
Anthyllis vulneraria L.
4.
vičenec ligrus
Onobrychis viciaefolia L.
5.
vikev setá
Vicia sativa L.
6.
vojtěška setá
Medicago sativa L.
7.
čičorka pestrá
Securigera varia (L.) Lassen
2. Plodiny:
1.
hořčice bílá
Sinapis alba L.
2.
pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench
3.
svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
4.
slunečnice roční
Helianthus annuus L.
3. Byliny:
1.
kmín kořenný
Carum carvi L.
2.
mrkev krmná
Daucus carota L. ssp. sativus
3.
sléz lesní
Malva sylvestris L.
4.
divizna velkokvětá
Verbascum densiflorum Bertol.
Poznámka: V osevní směsi jsou zastoupené nejméně 4 druhy z uvedeného seznamu jetelovin podle bodu 1,
nejméně dva druhy z uvedeného seznamu plodin podle bodu 2, přičemž případné zastoupení svazenky
vratičolisté ve směsi nesmí přesáhnout 3%, případné zastoupení hořčice bílé ve směsi nesmí přesáhnout 5% a
dále nejméně jeden druh z uvedeného seznamu bylin podle bodu 3. Zastoupení jednotlivých skupin ve směsi je
uvedeno jako váhový poměr a činí pro jeteloviny minimálně 55%, pro plodiny 15 – 25% a pro byliny 10 – 20%.
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Příloha č. 16 k nařízení vlády č. …/2015 Sb.
Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté
Část A) varianta krmná směs:
druh
1.

proso seté

zastoupení ve směsi
(%)
40

Panicum miliaceum L.

2.
3.

lesknice kanárská
Phalaris canariensis L.
slunečnice roční
Helianthus annuus L.

40
20

Poznámka: Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.

Část B) varianta směs pro opylovače:
druh
1.
2.
3.
4.
5.

svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
hořčice bílá
Sinapis alba L.
řepka jarní
Brassica napus L. var.
arvensis Lam.(Thell)
pohanka obecná
Fagopyrum esculentum
Moench
komonice bílá
Melilotus albus Med.

zastoupení ve směsi
(%)
25
20
20
20
15

Poznámka: Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.
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IV.
ODŮVODNĚNÍ
OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření.
1.2 Definice problémů
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na zahájení nového programového
období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu
rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV 2014 - 2020“), který
byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014. Tento program
dále podléhá schvalovacímu procesu Evropské komise a umožňuje čerpat finanční podporu
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Vzhledem k termínu schválení
klíčové legislativy Evropské unie na samém konci roku 2013 a souvisejících prováděcích
předpisů až v průběhu roku 2014 se opatření v rámci PRV 2014 - 2020 zahájí až od roku
2015.
Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle
čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – agroenvironmentálněklimatické opatření.
Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování
dotací pro agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila
podmínky stanovené níže uvedenými obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy
Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat. Agroenvironmentálně-klimatická opatření mají
za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a
zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Podporují zachování
obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické
rozmanitosti a údržbu krajiny. Cílem je podpořit ekologickou stabilitu krajiny, zlepšení
životního prostředí, zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě.
Dále zavést zemědělské postupy, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a
přizpůsobování se této změně, včetně zajištění vhodné údržby oblastí s vysokou přírodní
hodnotou. Opatření vede ke zvýšení úrodnosti půdy, k její ochraně před erozí a před
vysycháním. Velmi důležité je i zvýšení schopnosti celé krajiny zadržovat vodu a eliminuje
některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí.
Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy a bude kompenzovat
dodatečné náklady a ušlé příjmy vzniklé zvýšenými náklady plynoucími ze závazku na
dodržení příslušného způsobu hospodaření.

1

Uvedené opatření svým charakterem a vymezením navazuje na „Agroenvironmentální
opatření“ prováděné v rámci programového období 2007 - 2013 a podle podmínek
stanovených nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění pozdějších předpisů. Příjem žádostí na toto opatření podle nařízení vlády
č. 79/2007 Sb. byl umožněn naposledy v roce 2013.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Platnou právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro
poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující
provádění opaření PRV 2014 - 2020:
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008, v platném znění,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,
 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova
a podmíněnost,
 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova
a podmíněnost,
 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších
předpisů.
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, proces administrace a stanovení
sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace.
1.4 Identifikace dotčených subjektů
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů a jiných uživatelů půdy
hospodařících na zemědělské půdě při dodržení příslušného způsobu hospodaření
definovaného tímto nařízením.
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Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která
 obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu,
 zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a
 plní podmínky pro poskytnutí dotace.
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie je
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“) a zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu“).
1.5 Popis cílového stavu
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2015 podávat žádosti o
zařazení do agroenvironmentálně-klimatického opatření a žádosti o dotaci v rámci tohoto
opatření a tím implementovat jedno ze stěžejních opatření PRV 2014 - 2020.
1.6 Zhodnocení rizika
Při zachování současného stavu by nebylo možné počínaje rokem 2015 implementovat
jedno z opaření PRV 2014 - 2020 a poskytovat dotace na agroenvironmentálně-klimatická
opatření. Zároveň by nebyla zajištěna kontinuita s předchozím programovým obdobím, ve
kterém byla podpora zemědělcům poskytována na základě nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(implementace nařízení (ES) č. 1698/2005). V souladu s čl. 88 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 bylo nařízení (ES) č. 1698/2005 zrušeno.
Nezohlednění aktuálních právních předpisů Evropské unie pro programové období 2014 2020 by znamenalo nemožnost čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a tudíž i zvýšení nákladů českých zemědělců na obhospodařování
zemědělské půdy, což by vedlo ke zhoršení stavu z pohledu udržitelnosti zemědělského
hospodaření.
Podle čl. 28 odstavce 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 je
zařazení tohoto opatření do Programu rozvoje venkova povinné.
2. Návrhy variant řešení
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatornětechnického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze
předkládané řešení v podobě nového legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost,
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem
nařízení vlády. Z pohledu žadatele i poskytovatele jsou práva a povinnosti lépe obhajitelné a
vymahatelné.
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Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím
přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů
akceptovat.
2.2 Varianty věcného řešení
Varianta 1 („nulová“)
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nového nařízení vlády. Toto řešení by
mělo za následek, že od roku 2015 by nebylo umožněno zemědělcům podávat žádosti o
zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření a zároveň by nemohly být
poskytovány zemědělcům dotace v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření.
Zároveň by tímto nedošlo k implementaci jednoho z opatření PRV 2014 - 2020 a také
k nevyčerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova alokovaných na toto opatření.
V rámci Programu rozvoje venkova jsou stanoveny tzv. milníky, jejichž plnění je
vyhodnocováno při rozdělování povinně vyčleněné výkonnostní rezervy ve výši 6 %
z celkových finančních prostředků alokovaných v souladu s přílohou I nařízení č. 1305/2013
na PRV 2014-2020. V případě, že by nebylo implementováno toto opatření na národní úrovni,
nebylo by možné tyto milníky splnit a došlo by tudíž k nevyčerpání finančních prostředků
alokovaných na PRV 2014-2020.
Potřeba implementace opatření byla identifikována při vymezení priorit financování
v rámci Dohody o partnerství, která byla ze strany Evropské komise schválena dne 26. 8.
2014, ve které se Česká republika zavázala naplňovat tematické cíle 5 a 6 rovněž skrze
zavedení vhodných agroenvironmentálně-klimatických opatření financovaných Evropským
zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Výše uvedené předpisy Evropské unie přináší pro nové období Společné zemědělské
politiky (dále jen „SZP“) upravené požadavky pro toto opatření, na které předkládaný návrh
nařízení vlády reaguje a bez jejichž akceptace by nebylo možné platbu poskytnout.
Stávající nařízení vlády č. 79/2007 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, je určeno k implementaci opatření podle již zrušeného nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005.
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“.
Varianta 2 („novelizace nařízení vlády č. 79/2007 Sb.)
Případná novelizace tohoto předpisu by musela být s ohledem na zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005, k jehož provádění bylo nařízení vlády č. 79/2007 Sb. určeno, natolik
zásadní, že by se v podstatě jednalo o značně nepřehledné nové nařízení vlády určené
k provádění jiných nařízení Evropské unie.
Tuto varianta nelze tedy realizovat.
Varianta 3 („příprava nařízení vlády“)
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu nařízení vlády, kterým budou stanoveny
bližší podmínky pro implementaci „Agroenvironmentálně-klimatických opatření“, které je
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součástí PRV 2014 - 2020. Zpracování návrhu nařízení vlády umožní poskytovat finanční
prostředky alokované na toto opatření.
Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.
3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů
variant
3.1. Varianta 1
Nezohlednění aktuálních právních předpisů Evropské unie pro programové období 2014 2020 by znamenalo nemožnost čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a tudíž zvýšení nákladů českých zemědělců na obhospodařování
zemědělské půdy, což by logicky vedlo ke zhoršení stavu jednotlivých složek životního
prostředí (půda, voda, biodiverzita).
Podle čl. 28 odstavce 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 je
zařazení tohoto opatření do Programu rozvoje venkova povinné.
3.2. Varianta 2
Vzhledem k tomu, že z důvodu uvedeného v bodu 2.2 není tato varianta proveditelná,
jedná se o stejné vyhodnocení jako v bodě 3.1.
3.3. Varianta 3
Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady ani dopady na ostatní veřejné
rozpočty a to vzhledem k tomu, že finanční prostředky na spolufinancování tohoto opatření
v rámci programového období 2014 - 2020 jsou alokované v rámci Programu rozvoje
venkova, který byl schválen dne 9. července 2014 vládou České republiky. Žádné další
zvýšení finančních nároků na státní rozpočet se nepředpokládá.
Nicméně podle odhadů se předpokládají administrativní náklady na státní rozpočet ve
výši cca 159 mil. Kč, jež budou zaměřeny zejména na nastavení kontrolního systému pro
novou SZP, jejíž je PRV 2014-2020 součástí.
Varianta 3 zajistí promítnutí změn vyplývajících z předpisů Evropské unie pro nové
programové období v rámci reformované společné zemědělské politiky, tato varianta umožní
čerpání prostředků z Evropské unie a již alokovaných finančních prostředků ze státního
rozpočtu podle předchozího odstavce.
4. Návrh řešení
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta č. 3 - předložení nového návrhu
nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně- klimatických opatření.
Důvodem je skutečnost, že pouze tato varianta může plnou mírou zohlednit novou
legislativu Evropské unie na programové období 2014 - 2020 odrážející cíle a požadavky
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reformované SZP. Jedná se o optimální řešení stávající situace s minimálním dopadem na
zemědělské subjekty.
Varianty 1 a 2 mají za následek nemožnost čerpání finančních prostředků z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a proto se nedoporučují.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Orgánem odpovědným za administraci opatření v rámci PRV 2014 - 2020 je Fond

(v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013 akreditovaná platební agentura). Tento orgán
je odpovědný za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve správním
řízení i za kontrolní a případnou sankční činnost.
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž
má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci přímých plateb a plateb
v rámci Programu rozvoje venkova.
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství.
6. Přezkum účinnosti regulace
Problematika stanovení podmínek pro poskytování dotací v rámci Programu rozvoje
venkova souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie a Programovým dokumentem
Programu rozvoje venkova. Lze proto očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde především v
návaznosti na případné změny předpisů Evropské unie, dále na základě změn PRV 2014 2020, auditních nálezů, doporučení Monitorovacího výboru (podle čl. 49 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), na základě zkušeností s implementací, nebo v důsledku
změn národních právních předpisů, které mají vztah k příslušnému nařízení vlády. Účinnost
a přiměřenost jednotlivých ustanovení nařízení vlády lze také posoudit na základě výsledků
kontrol prováděných Fondem, případně Fondem delegované kompetentní dozorové
organizace.
7.

Konzultace a zdroje dat

Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými
odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné
zemědělské veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí.
Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude
rovněž zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou pro
zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů schválenou usnesením vlády České
republiky č. 1146/2009 a Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení dopadů
regulace (RIA), přijaté usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění usnesení vlády
České republiky č. 26/2014.
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8.

Kontakt na zpracovatele RIA

Jméno a příjmení:
Funkce:
Útvar:
Telefon:
e-mail:

Ing. David Kuna
ředitel odboru
odbor environmentálních podpor PRV – 14130
221 812 595
david.kuna@mze.cz

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, k jehož provedení
se navrhuje.
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2c odst. 5
zákona o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském
intervenčním fondu.
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie
Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy
Evropské unie:
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008, v platném znění,
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,
 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova
a podmíněnost,
 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
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 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova
a podmíněnost.
Tento návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na zahájení nového
programového období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím
Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020, který byl schválen
vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014. Tento program dále podléhá
schvalovacímu procesu Evropské komise a umožňuje čerpat finanční podporu z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské
unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní jistoty,
proporcionality a zákazu diskriminace).
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní
prostředí
Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu
uvedeného v PRV 2014 - 2020, který byl schválen vládou České republiky. Podle čl. 59 odst.
3 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1305/2013 jsou všechna opatření PRV 2014 - 2020
spolufinancována z rozpočtu Evropské unie jedinou sazbou ve výši maximálně 85 %
celkových veřejných výdajů. Vláda České republiky rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2.
dubna 2014 o příspěvku České republiky ve výši 25 %. Alokace finančních prostředků na
agroenvironmentálně – klimatická opatření v letech 2014-2020 je v Programu rozvoje
venkova stanovena ve výši 923 023 386,67 EUR celkových veřejných výdajů, nicméně tato
částka v sobě zahrnuje i finanční prostředky na pokrytí závazků z programového období
2007-2013.
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny
v připravovaném návrhu rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na
rok 2015. V rámci střednědobého výhledu 2016 – 2017 budou tyto finanční potřeby
zohledněny.
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá
zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
Nicméně podle odhadů se předpokládají administrativní náklady na státní rozpočet ve výši
cca 159 mil. Kč, jež budou zaměřeny zejména na nastavení kontrolního systému pro novou
SZP, jejíž je Program rozvoje venkova součástí.
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, že
budou převážně neutrální. V souvislosti se změnou definice žadatele se předpokládá změna ve
struktuře žadatelů.
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Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické
skupiny obyvatel.
Návrh nařízení vlády předpokládá pouze kladné dopady na životní prostředí, neboť
podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu, kvalitu vody,
prevenci před povodněmi a prevenci degradace půdy.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se
zákazem diskriminace.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění
způsob nakládání s nimi.
Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního
rizika.
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které
má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani
administrátora dotace.
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací
stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu,
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie.
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně
kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace.
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace.
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle
správního řádu.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K § 1:
Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy tohoto nařízení, kterým je stanovení
podrobných podmínek v rámci opatření „agroenvironmentálně-klimatická opatření“ z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programovém období 2014 - 2020.
Uvedené opatření navazuje na „Agroenvironmentální opatření“ prováděné v rámci
programového období 2007 - 2013 a podle podmínek stanovených nařízením vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších
předpisů.
K § 2:
V § 2 je uveden výčet jednotlivých agroenvironmentálně-klimatických podopatření
s rozdělením na jednotlivé tituly.
K§3
Stanoví podmínky pro žadatele o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření
a základní proces posouzení žádosti o zařazení.
Odstavec 1 stanovuje definici žadatele o podporu v agroenvironmentálně-klimatických
opatřeních. Ustanovení vychází z čl. 28 odstavce 2 nařízení (EU) č. 1305/2013. Žadatel je
definován jako fyzická osoba obhospodařující zemědělskou půdu vedenou v evidenci půdy
LPIS.
Odstavec 2 stanovuje, že s výjimkou podopatření biopásy lze zařadit do jednotlivých
podopatření pouze celý díl půdního bloku.
Odstavec 3 stanovuje období trvání závazku pro jednotlivá podopatření. Z čl. 28 odstavce
5 nařízení (EU) č. 1305/2013 vyplývá, že závazky v rámci agroenvironmentálně klimatických
opatření se uzavírají na období 5 až 7 let. V souladu s programovým dokumentem Programu
rozvoje venkova jsou závazky uzavírány na období 5 let.
Odstavec 4 stanoví, že žádost musí být doručena na předtištěném formuláři platební
agentuře, kterou je Fond, a to v termínu, který je stanoven na 15. května.
Odstavec 5 stanovuje, že při splnění zákonných podmínek je žadatel zařazen do
příslušného agroenvironmentálně-klimatického podopatření.
Odstavec 6 stanoví podmínky nakládání s již podanou žádostí o zařazení do doby
zařazení a možnosti její úpravy ze strany žadatele.
K§4
Stanovuje možnost v průběhu závazku změnit zařazení z agroenvironmentálněklimatického opatření, podopatření integrovaná produkce na závazek v opatření ekologické
zemědělství podle nařízení vlády č. …/2015 Sb. (EZ).
Odstavec 2 stanovuje, že při splnění zákonných podmínek je žadatel zařazen do opatření
ekologického zemědělství. Nedokončený závazek v rámci agroenvironmentálně-klimatických
opatření se v tomto případě neposuzuje jako porušení podmínek tohoto nařízení.
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K§5
Stanoví možnost v průběhu trvání závazku změnit zařazení v rámci podopatření
integrovaná produkce révy vinné z titulu základní ochrana na zařazení do titulu nadstavbová
ochrana vinic, tzn. do titulu s vyšším stupněm ochrany, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
Odstavec 1 stanoví, že v případě přechodu zařazení podá žadatel žádost o zařazení do
nového závazku v termínu do 15. května.
Odstavec 2 určuje údaje, které má žádost o změnu zařazení do nadstavbového titulu
obsahovat.
Odstavec 3 stanoví, že při změně závazku musí žadatel dodržet podmínky pro podání
žádosti stanovené v § 3 a navyšovat nebo snižovat již zařazenou výměru lze pouze v souladu s
§ 7 a § 8 tohoto nařízení. Při splnění všech podmínek je žadatel zařazen do nadstavbového
titulu ochrany vinic, tzn. je uzavřen nový závazek. Nedokončený původní závazek se v tomto
případě neposuzuje jako porušení podmínek tohoto nařízení.
K§6
Stanovuje možnost v průběhu závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření
ošetřování travních porostů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1305/2013. Žadatel může v průběhu závazku změnit zařazení v tomto podopatření z titulu
mezofilní a vlhkomilné louky hnojené na titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené a u
titulu horské a suchomilné louky hnojené na titul horské a suchomilné louky nehnojené, tzn.
do titulu s vyšším stupněm ochrany.
Odstavec 1 stanoví, že v případě změny zařazení podá žadatel žádost o změnu zařazení
v termínu do 15. května.
Odstavec 2: při změně závazku musí žadatel dodržet podmínky pro podání žádosti
stanovené v § 3 a navyšovat nebo snižovat již zařazenou výměru lze pouze v souladu s § 7 a §
8 tohoto nařízení.
Odstavec 3 stanoví, že žádost o tuto změnu zařazení lze podat pouze v případě, že je díl
půdního bloku v evidenci půdy LPIS vymezen jako příslušné cenné stanoviště lučních
společenstev vedených podle § 1 písm. m) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
Odstavec 4 stanoví, že při splnění všech podmínek je žadatel zařazen do nového titulu
v rámci podopatření ošetřování travních porostů v rámci již uzavřeného závazku podle § 3
tohoto nařízení.
K§7
Určuje pravidla pro případy, že žadatel má zájem zvýšit zařazenou výměru zemědělské
půdy v průběhu příslušného pětiletého závazku. Zvýšit výměru lze v rámci podopatření
integrovaná produkce ovoce, podopatření integrovaná produkce révy vinné, podopatření
integrovaná produkce zeleniny, podopatření ošetřování travních porostů, podopatření biopásy
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a podopatření ochrana čejky chocholaté. Zvýšit lze výměru již zařazených dílů půdního bloku
nebo lze požádat o zařazení nového dílu půdního bloku. Navýšit výměru lze nejvýše o 35 %
celkové výměry zařazené v prvním roce trvání závazku.
Při zvýšení zařazené výměry lze zařadit pouze celý díl půdního bloku, tato podmínka se
nevztahuje na podopatření biopásy.
Odstavec 3 stanoví, že žádost o zvýšení zařazené výměry musí být Fondu doručena na
předtištěném formuláři nejpozději v termínu pro podání žádosti, což je 15. květen příslušného
kalendářního roku.
Odstavec 4 stanoví, že žádost o zvýšení zařazené výměry nelze podat v pátém roce trvání
závazku.
Odstavec 5 stanoví, že na základě takto podané žádosti bude rozhodnuto o zařazení na
zvýšenou výměru zemědělské půdy do příslušného podopatření.
Odstavec 6 definuje pravidla pro zvýšení zařazené výměry v pátém roce závazku nebo při
překročení limitu 35 %. Žadatel podá novou žádost o zařazení na nové pětileté období. Žádost
obsahuje původní zařazení dílů půdních bloků v rámci příslušných podopatření a dodatečně
zařazovanou výměru dílů půdních bloků nově zařazovanou do příslušného podopatření. U
podopatření integrovaná produkce révy vinné, podopatření ošetřování travních porostů a
podopatření biopásy nelze touto žádostí změnit titul u jednotlivých dílů půdních bloků, pokud
se nejedná o přechod zařazení v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 5
nebo o změnu zařazení v rámci podopatření ošetřování travních porostů podle § 6. Plnění
podmínek příslušného podopatření je posuzováno jako samostatný závazek. Nedokončený
původní závazek se v tomto případě neposuzuje jako porušení podmínek tohoto nařízení.
Odstavec 7 stanoví pravidla při zvýšení zařazené výměry v rámci podopatření
zatravňování orné půdy. U tohoto podopatření musí žadatel podat novou žádost o zařazení
v rámci nového závazku, který je posuzován samostatně.
Odstavec 8 stanovuje, že za zvýšení výměry, mimo podopatření biopásy, se nepovažuje
provedení změny v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3h zákona o
zemědělství (mimořádná aktualizace evidence půdy), jestliže touto změnou došlo ke zvýšení
výměry zařazeného dílu půdního bloku do příslušného podopatření. Tato změna musí být
oznámena Fondu v žádosti o změnu zařazení podané v nejbližším možném termínu.
K§8
Stanoví pravidla procesního postupu v případě snížení zařazené výměry. V průběhu
trvání závazku může žadatel požádat o snížení výměry dílu půdního bloku popřípadě o
vyřazení dílu půdního bloku z příslušného podopatření.
Odstavec 2 stanoví, že žádost o snížení zařazené výměry musí žadatel podat Fondu na
předtištěném formuláři ve stanoveném termínu.
U podopatření integrovaná produkce ovoce, integrovaná produkce révy vinné,
integrovaná produkce zeleniny, ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy a
ochrana čejky chocholaté podá žadatel žádost nejpozději do 10. ledna následujícího
kalendářního roku, pokud došlo ke snížení výměry v období od podání žádosti o poskytnutí
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dotace do 31. 12. příslušného kalendářního roku. U podopatření biopásy podá žadatel žádost
nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, pokud došlo ke snížení výměry
v období od podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
V případě, že ke snížení výměry došlo po 31. 12. resp. 31. 3., podá žadatel žádost o
snížení zařazené výměry nejpozději do 15. 5. příslušného kalendářního roku.
Odstavec 3 stanoví, že uvedené lhůty se nezohlední v případě zásahu vyšší moci
oznámené podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění, a čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Odstavec 4 vymezuje důvody vedoucí ke snížení zařazené výměry, které žadatel uvádí do
žádosti o snížení zařazené výměry.
Odstavec 5 stanoví postup úpravy zařazení ve vztahu k podávaným změnovým žádostem
o zařazení.
Odstavce 6 a 7 upravují postup Fondu v případě, že bylo zjištěno z evidence využití
zemědělské půdy snížení výměry nebo změna podmínek závazku. Fond v tomto případě
rozhodne o snížení zařazené výměry i v případě, že žadatel nepodal v příslušném kalendářním
roce žádost o změnu zařazení.
K§9
Stanoví podmínky pro každoroční podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci příslušného
pětiletého období. Žádost se podává do 15. května na předtištěném formuláři v rámci jednotné
žádosti, jedná se o termín stanovený na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 809/2014.
Odstavec 2 stanoví společné podmínky, které musí splnit každý žadatel zařazený
v agroenvironmentálně-klimatických opatření, aby byla poskytnuta dotace v plné výši.
Odstavec 3 určuje rozhodné období při posuzování užívané výměry a kultur zemědělské
půdy podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. U všech podopatření, mimo
podopatření biopásy, je toto období od podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12.
příslušného kalendářního roku. U podopatření biopásy je rozhodné období ode dne podání
žádosti o poskytnutí dotace do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
Odstavec 4 vymezuje postup při podání žádosti o poskytnutí dotace po termínu
stanoveném v odst. 1. Evropská legislativa (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti než je 15. květen, ovšem pouze po
dobu 25 kalendářních dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-li
prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou.
Odstavce 5 a 6 stanovují podmínky v případě provedení rozorání dílu půdního bloku
s kulturou trvalý travní porost podle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, za účelem provedení obnovy
trvalého travního porostu (§ 3j zákona o zemědělství).
K § 10
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Stanoví princip poskytnutí dotace v případech snížení výměry zařazené do příslušných
podopatření.
Odstavce 1 a 2: V souladu s evropskou legislativou lze tolerovat snížení výměry, aniž by
došlo k postižení žadatele za nedodržení pětiletého závazku. Tyto důvody jsou stanoveny v §
8 odst. 4 písm. a) až f). V případě snížení výměry z uvedených důvodů je dotace poskytnuta v
poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití
půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 8 odst. 4 písm. c).
Pokud dojde ke snížení výměry z tolerovaných důvodů, nemá žadatel povinnost vrátit
poměrnou část dotace
V případě snížení výměry z jiných důvodů než uvedených v § 8 odst. 4 písm. a) až f),
nebo pokud žadatel uvede důvod snížení podle § 8 odst. 4 písm. g) se poskytne dotace snížená
o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň bude rozhodnuto o
vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od začátku závazku.
Odstavec 3 stanoví možnost žadatele podat žádost o snížení zařazené výměry (vyřazení
veškeré zařazené zemědělské půdy) nebo možnost požádat o vyřazení z agroenvironmentálněklimatických opatření a s tím související procesní pravidla.
K § 11
Stanoví podmínky převodu a přechodu zařazení žadatele v agroenvironmentálněklimatických opatření na nového uživatele zemědělské půdy, kterou dříve obhospodařoval
původní žadatel.
Upravuje převody závazků v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, ke
kterým může dojít z důvodů ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku
právnické osoby bez likvidace (odstavec 1), popřípadě v důsledku převodu, pachtu nebo
prodeje části nebo celého závodu (odstavec 2). Základní pravidla při převodu podniku
v průběhu plnění závazku opatření jsou stanoveny čl. 8 prováděcího nařízení Komise (EU) č.
809/2014, nicméně toto ustanovení zároveň opravňuje členský stát k definování některých
podrobností, např. lhůty, ve které nabyvatel informuje Fond o převodu zemědělského
podniku.
Odstavec 3 upravuje princip sjednocení rozhodnutí o zařazení do agroenvironmentálněklimatického opatření u převodce a nabyvatele v případech, kdy je nabyvatel nebo pachtýř
zařazen do příslušného podopatření.
Odstavec 4 upravuje princip převodu zařazení na nabyvatele, který dosud nemá závazek
v agroenvironmentálně-klimatickém opatření.
Odstavec 5 stanovuje pravidla převodu kvót navýšení a snížení mezi převodcem
a nabyvatelem v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření.
Odstavec 6 upravuje vrácení dotace vztahující se k nabyvateli v případě snížení výměry
z důvodů uvedených v § 8 nebo k porušení jiných podmínek příslušného podopatření.
Odstavec 7 upravuje situaci, kdy v případě převodu nebo přechodu závazku na
nabyvatele dojde k udělení sankce žadateli za porušení podmínky rozhodné pro poskytnutí
dotace, a to tak, aby se sankce vztahovala pouze na tu část dotace, jež se vztahuje k převodci.
Sankce se tedy uplatňuje pouze na dotaci vyplácenou na výměru převodce, nikoliv na výměru
nabyvatele.
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K § 12
Stanoví podmínky provádění podopatření integrovaná produkce ovoce, jehož cílem je
podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytující základ pro
produkci kvalitního ovoce zabezpečujícího nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti,
jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství.
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavce 5 a 6 popisují podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování
tohoto podopatření musí plnit. Tyto podmínky vychází z podmínek hospodaření
v certifikovaném systému integrované produkce a platné legislativy. Mezi stěžejní podmínky
patří nepoužívání stanovených účinných látek, dodržování limitů sledovaných těžkých kovů
v půdě a ovoci, provádění monitoringu klimatických ukazatelů a údajů o výskytu škodlivých
organismů a jeho vyhodnocování, hustota výsadby a způsob obhospodařování sadu
zařazeného v podopatření.
Odstavec 7 stanoví podmínky, za kterých lze na daný sad podat žádost o poskytnutí
dotace.
K § 13
Stanoví podmínky provádění podopatření integrovaná produkce révy vinné, jehož cílem je
podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytující základ pro produkci
kvalitní révy vinné zabezpečující nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.

Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti,
jako je seznam dílu půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství.
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavec 5 popisuje podmínky procesního charakteru společné pro titul základní ochrana
vinic a nadstavbová ochrana vinic, které žadatel při uplatňování tohoto podopatření musí
plnit. Jedná se zejména o vyjmenování účinných látek, které není možné používat, stanovení
limitu přísunu mědi, stanovení postupů ochrany rostlin proti roztočům a způsob údržby vinic.
Odstavec 6 popisuje podmínky, které musí žadatel plnit na plochách vinic zařazených do
titulu základní ochrana vinic. Jedná se především o stanovení počtu aplikací přípravků na
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ochranu rostlin proti plísni révové a proti padlí révovému a stanovení způsobů ochrany rostlin
proti obalečům.
Odstavec 7 popisuje podmínky, které musí žadatel plnit na plochách vinic zařazených do
titulu nadstavbová ochrana vinic. Jedná se především o stanovení počtu aplikací přípravků na
ochranu rostlin proti plísni révové a proti padlí révovému, stanovení způsobů ochrany rostlin
proti obalečům a proti plísni šedé
Odstavec 8 stanovuje podmínky, za kterých lze na danou vinici podat žádost o poskytnutí
dotace.
K § 14
Stanoví podmínky pro řešení situace vzniklé vyklučením v rámci podopatření
integrovaná produkce ovoce a podopatření integrovaná produkce révy vinné.
Odstavec 1 popisuje povinnosti žadatele v případě, že dojde v průběhu trvání závazku
k vyklučení ovocného sadu, popřípadě vinice.
Odstavec 2 stanoví, že na vyklučenou část nelze požádat o poskytnutí dotace.
Odstavec 3 obsahuje povinnost obnovit vyklučenou výsadbu do konce trvání závazku.
Odstavec 4 obsahuje povinnost vrátit poskytnutou dotaci v případě neobnovení výsadby.
Odstavec 5 stanoví povinnosti žadatele po provedení nové výsadby.
Odstavec 6 upravuje zařazení výměry po provedení nové výsadby do závazku příslušného
agroenvironmentálně-klimatického opatření.
K § 15
Stanoví podmínky provádění podopatření integrovaná produkce zeleniny, jehož cílem je
podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytující základ pro
produkci kvalitní zeleniny zabezpečující nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.
Odstavce 1 a 2 stanoví náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti jako
je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanoví podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství.
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavec 5 stanoví, že po dobu závazku v tomto podopatření musí žadatel pěstovat
zeleninu pouze v režimu integrovaná produkce. Účelem této podmínky je zajistit
transparentnost produkce pocházející z integrované produkce.
Odstavec 6 stanovuje podmínky, za kterých musí zemědělec hospodařit po celou dobu
zařazení v podopatření. Jedná se zejména o stanovení účinných látek, které není možné
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používat, provádění monitoringu klimatických ukazatelů a údajů o výskytu škodlivých
organismů a jeho vyhodnocování a povinnost zajistit rozbor vzorků půdy za účelem zjištění
dodržení limitů obsahu sledovaných těžkých kovů.
Odstavce 7 určuje druhy zeleniny, které lze v rámci tohoto podopatření pěstovat. Tyto
druhy zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
Odstavec 8 stanoví náležitosti žádosti o poskytnutí dotace.
Odstavec 9 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel musí plnit na dílech
půdních bloků, na které podal žádost o poskytnutí dotace v daném roce. Jedná se zejména o
povinnost dodržet minimální stanovený výsevek, provádění rozborů půdy za účelem
stanovení obsahu dusíku a následně hnojení do limitu dusíku daného pro každou plodinu, se
započtením dusíku v půdě a dodržení limitů obsahu sledovaných těžkých kovů v zelenině.
K § 16
Stanoví podmínky pro zařazení do podopatření ošetřování travních porostů, které je
zaměřeno na udržitelné obhospodařování travních porostů ve volné krajině, v oblastech
zvláště chráněných, národních parků, oblastí Natura 2000 a na vymezených plochách
s cennými biotopy.
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti,
jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství.
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavec 5 stanovuje možnost zařazení dílu půdního bloku do jednotlivých titulů. Jedná
se o tituly stanovené převážně na základě dlouhodobého mapování evropsky významných
druhů (například chřástal polní a modrásci) a mapování cenných stanovišť, prováděné
převážně Agenturou ochrany přírody a krajiny. Výsledkem tohoto mapování je pro každou
plochu stanoven popis biotopu trvalého travního porostu, jeho zařazení do příslušného typu
(například „psárkové louky) a přiřazení kódového označení. Na základě mapování a údajů o
charakteru jednotlivých biotopů byly stanoveny podmínky obhospodařování jednotlivých
cenných stanovišť na trvalých travních porostech, odpovídající každému z titulů, včetně
stanovení termínů provádění sečí, možnosti hnojení…atd. Podmínky jednotlivých titulů jsou
upravovány na základě zkušeností z administrace (HRDP, PRV 2007-2013), výsledků
probíhajících monitoringů a na základě hodnocení Mid-term a Ex-post PRV.
V případě lokalit s výskytem modrásků jsou ze strany orgánů ochrany přírody
vymezovány lokality, na kterých je mapováním evropsky významných druhů prováděném
AOPK potvrzen výskyt evropsky významných druhů modrásků.
V případě vymezení hnízdišť chřástala polního byly lokality vymezovány na základě
monitoringu prováděném v rámci hodnocení Programu rozvoje venkova a dalších sledování
prováděných ČSO. Hlavním kritériem byl opakovaný výskyt volajících samců na lokalitě.
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Pro vymezení titulu na dílu půdního bloku je v evidenci půdy stanoven přesný postup, za
kterého dochází k vytvoření návrhu vymezení a jeho schválení, který je vždy nutno dodržet.
Tento schvalovací proces zajišťuje vysokou přesnost vymezení a jeho transparentnost.
K § 17
Stanovuje podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat.
Odstavec 1 stanoví podmínku dodržet po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování
travních porostů v období od 1. června do 30. září (kontrolní období) intenzitu chovu
hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar
trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.
Tato podmínka se netýká žadatelů, kteří mají trvalý travní porost zařazen výlučně do titulů
trvale podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků a ochrana chřástala polního. Cílem
této podmínky je zajistit minimální údržbu trvalého travního porostu.
Odstavec 2 obsahuje podmínku dodržet po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování
travních porostů (mimo titulu trvale podmáčené a rašelinné louky) v kontrolním období
intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 nejvýše 1,15 velké dobytčí
jednotky na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, 7
až 10. Cílem této podmínky je zajistit příznivou úroveň obhospodařování trvalých travních
porostů. Tato podmínka má vazbu na kalkulaci platby.
Odstavec 3 stanoví podmínku dodržet po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování
travních porostů v kontrolním období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených
v příloze č. 13 nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s kulturou orná půda, trvalý
travní porost a trvalá kultura. Cílem tohoto limitu je zajistit určitou míru intenzity hospodaření
farmy jako celku.
Odstavec 4 upravuje způsob dokládání chovaných koní v případě, že žadatel koně chová.

Na rozdíl od ostatních hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz, jejichž intenzita je zjišťována
z informačního systému ústřední evidence zvířat, pro koně tato povinnost elektronicky vedené
evidence na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb., není stanovena. Oznámení o počtu a kategorii
koní chovaných v hospodářství žadatel musí sám odeslat Fondu (elektronický opis registru
koní v hospodářství). Z důvodu kontrolovatelnosti např. duplicitních koní je potřeba tuto
evidenci vést v elektronické podobě.
Odstavec 5 stanovuje postup při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat žadatele
podle odstavců 1 až 3. V případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2 se
intenzita chovu hospodářských zvířat za každý den kontrolního období vypočte jako podíl
počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky s
výjimkou nepasených hospodářských zvířat evidovaných na hospodářství, popřípadě stáji
žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené
v evidenci využití půdy s kulturou trvalý travní porost, který je způsobilý k poskytnutí dotace.
K § 18
Stanovuje podmínku ponechat na dílech půdních bloků nepokosené plochy, jejichž cílem
je určitým způsobem omezit plošné seče, které mají negativní vliv na larvální stádia hmyzu.
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Odstavce 1 a 2 stanovují podmínky procesního charakteru pro žadatele zařazené do
podopatření ošetřování travních porostů v rámci titulů dle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou
dílu půdního bloku 12 hektarů a více. Jedná se o podmínky upravující minimální a maximální
rozlohu nepokosených ploch a dobu setrvání nepokosených ploch na dílu půdního bloku.
Odstavec 3 stanovuje možnost ponechat nepokosenou plochu na půdním bloku s nižší
výměrou než 12 hektarů, pokud tuto skutečnost žadatel uvede do žádosti o dotaci.
Odstavec 4 stanovuje náležitosti žádosti o poskytnutí dotace ve vazbě na deklaraci
nepokosených ploch. Žadatel v žádosti o dotaci uvádí, zda se jedná o pasené plochy, na
kterých není povinen ponechat nepokosené plochy a nežádá na ně o platbu navíc za jejich
ponechání nebo zda se jedná o díly půdních bloků s ponechanými nepokosenými plochami, na
které žádá o platbu za ponechání nepokosených ploch. U dílů půdních bloků s výměrou nižší
než 12 ha uvádí, zda na těchto dílech půdních bloků hodlá dobrovolně ponechávat
nepokosené plochy.
K § 19
Stanoví bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů.
Odstavec 1 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování
tohoto podopatření musí plnit. Jedná se o podmínky určující obecnou maximální úroveň
hnojení trvalých travních porostů žadatele, popis výpočtu množství aplikovaného dusíku a
zákaz používání upravených kalů a odpadních vod.
Odstavec 2 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny. Jedná se především o
podmínky hnojení, způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy.
Odstavec 3 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené. Jedná se především o limity
aplikace dusíku, způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a
možnosti přepásání.
Odstavec 4 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené. Jedná se především o zákaz
hnojení, způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti
přepásání.
Odstavec 5 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu horské a suchomilné louky hnojené. Jedná se především o povinnou
aplikaci dusíku jednou za závazek, způsob údržby travního porostu a termíny provádění
seče nebo pastvy a možnosti přepásání.
Odstavec 6 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu horské a suchomilné louky nehnojené. Jedná se především o zákaz
hnojení, způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti
přepásání.
Odstavec 7 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu trvale podmáčené rašelinné louky. Jedná se především o zákaz hnojení,
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podmínku provádění údržby pouze ručně nesenou, nebo ručně vedenou mechanizací a další
způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy.
Odstavec 8 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu ochrana modráska. Jedná se především o zákaz hnojení, způsob údržby
travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy, ponechávání nepokosených ploch a
možnosti přepásání.
Odstavec 9 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu ochrana chřástala polního. Jedná se především o zákaz hnojení, způsob
údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti přepásání.
Odstavec 10 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště. Jedná se především o zákaz hnojení,
termín provádění pastvy s uvedením druhu hospodářských zvířat, kterými je pastvu možno
provádět, minimální množství dusíku přiváděného pastvou, maximální zatížení travního
porostu a možnost nahrazení pastvy sečí.
Odstavec 11 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků
zařazených do titulu druhově bohaté pastviny. Jedná se především o zákaz hnojení, termín
provádění pastvy s uvedením druhu hospodářských zvířat, kterými je pastvu možno provádět,
minimální množství dusíku přiváděného pastvou a maximální zatížení travního porostu.
K § 20
Stanoví bližší podmínky provádění podopatření zatravňování orné půdy, jehož cílem je
zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy a snížit riziko eroze půdy.
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti,
jako je seznam dílu půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentální opatření prováděná podle nařízení vlády č.
79/2007 Sb.
Odstavec 4 vymezuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavce 5 a 6 stanovují podmínky pro zařazení dílu půdního bloku do jednotlivých titulů
tohoto podopatření. Každý titul v rámci tohoto podopatření je přesně cílen do určitého typu
území, jako jsou erozně ohrožené plochy, ochranná pásma vodních zdrojů atd. Toto cílení
zajišťuje vysokou efektivitu poskytovaných podpor.
Odstavec 7 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel musí plnit v prvním
roce zařazení do podopatření zatravňování orné půdy. Jedná se o určení nejzazšího termínu
založení travního porostu, možnosti hnojení, sečí, pastvy, aplikace herbicidů a povinnosti
převést kulturu zemědělské půdy zatravňovaného dílu půdního bloku v evidenci půdy LPIS
v prvním roce závazku.
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Odstavec 8 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování
tohoto podopatření musí plnit od druhého roku závazku. Jedná se o zákaz hnojení, termíny
provádění sečí nebo pastvy, možnost aplikace herbicidů od druhého roku závazku.
K § 21
Stanoví bližší podmínky provádění podopatření biopásy, jehož cílem je zvýšení potravní
nabídky a tím i podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných
druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami.
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti,
jako je seznam dílu půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanoví podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentální opatření prováděná podle nařízení vlády č.
79/2007 Sb.
Odstavec 4 stanoví minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavec 5 charakterizuje vytvořený biopás.
Odstavec 6 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování
tohoto podopatření musí plnit. Jedná se o stanovení společných parametrů zakládaného
biopásu, včetně jeho umístění v terénu, platných pro titul krmné biopásy i titul nektarodárné
biopásy.
Odstavec 7 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel musí plnit při
uplatňování titulu krmné biopásy. Jedná se především o stanovení data založení a zapravení
biopásu, stanovení osevní směsi a způsobu údržby krmného biopásu
Odstavec 8 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel musí plnit při
uplatňování titulu nektarodárné biopásy. Jedná se především o stanovení data založení a
zapravení tohoto víceletého nektarodárného biopásu, stanovení osevní směsi a způsobu
údržby nektarodárného biopásu (provádění seče).
K § 22
Stanoví bližší podmínky provádění podopatření ochrana čejky chocholaté, které
podporuje zlepšování stavu populace tohoto evropsky významného druhu v České republice.
Čejka chocholatá zde plní funkci tzv. „deštníkového druhu“ a podopatření bude mít pozitivní
efekt i na populace dalších druhů ptáků osídlujících podobný typ biotopu. Jako hnízdiště
čejky chocholaté byly v evidenci půdy LPIS vymezovány lokality, na kterých bylo v průběhu
monitoringu prováděném Českou společností ornitologickou (ČSO) potvrzeno hnízdění čejky
chocholaté. Hlavní období sledování trvalo od 20. března 2012 do 10. dubna 2012.
V pozdějším období byly ověřovány nalezené hnízdiště a popřípadě doplněna další významná
hnízdiště. Mezi základní kritéria pro vymezení lokality jako hnízdiště čejky chocholaté bylo
potvrzené hnízdění alespoň 4 párů a pravidelnost výskytu čejek na dané lokalitě (ověřováno
na základě mapování prováděném v rámci činností ČSO). Mezi další kritéria patřila
přítomnost vody na dílu půdního bloku, respektive podmáčení viditelné v terénu, tak aby byly
vybírány přednostně lokality s nízkou zemědělskou produkcí.
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Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti,
jako je seznam dílu půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra.
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentální opatření prováděná podle nařízení vlády č.
79/2007 Sb.
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit.
Odstavec 5 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování
tohoto podopatření musí plnit. Jedná se především o stanovení období bez zásahu
zemědělskou mechanizací a stanovení období výsevku meziplodiny a jejího zapravení do
půdy.
K § 23
Stanoví sazby dotace v rámci jednotlivých titulů v souladu s programovým dokumentem
Programu rozvoje venkova. Metodika stanovení sazby vyplývá z čl. 28 nařízení (EU) č.
1305/2013 a je součástí programového dokumentu schváleného vládou České republiky a
podléhajícího schválení Evropskou komisí. Sazby jsou stanoveny v EUR z důvodu pevné
alokace finančních prostředků v EUR na celé období, případné výkyvy kurzu CZK by musely
být vyrovnávány v rámci státního rozpočtu. Platba bude provedena v korunách českých,
přičemž pro přepočet se použije směnný kurz ke stanovenému dni kalendářního roku (směnný
kurz, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince
předcházejícího kalendářního roku; není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se
nejbližší předcházející směnný kurz) z důvodu zajištění rovných podmínek všem žadatelům,
žádajícím o platbu na stejný kalendářní rok. Termín směnného kurzu uvedeného v návrhu
nařízení vlády vychází z nálezu auditního šetření č. RD2/2011/013 provedeného Evropskou
komisí.
V odstavci 2 a 3 se stanoví částka, o kterou bude zvýšena sazba dotace podle odst. 1
v případě ponechání nepokosených ploch na dílech půdních bloků nad 12 hektarů zařazených
do titulů obecná péče o extenzivní louky, mezofilní a vlhkomilné louky hnojené nebo
nehnojené a v titulech horské a suchomilné louky hnojené nebo nehnojené.
V odstavci 4 se stanoví odpočty dotace pro oblasti, kde je ze zvláštního právního předpisu
zakázáno hnojit.
V odstavcích 5 až 12 se stanovují odpočty pro případy, kdy je na jeden díl půdního bloku
poskytnuta dotace v rámci nařízení vlády o ekologickém zemědělství a v rámci údržby
travních porostů. Jedná se o zohlednění požadavku nařízení (EU) č. 1305/2013 na zamezení
dvojímu financování.
Zároveň je stanoveno, že není na jednom dílu půdního bloku proveden současně odpočet
dotace pro oblasti, kde je podle zvláštního právního předpisu zakázáno hnojit, a za souběh
s ekologickým zemědělstvím.
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V odstavci 13 se stanovuje odpočet pro případy kdy je na jeden díl půdního bloku
poskytnuta dotace v podopatření zatravňování orné půdy a zároveň se díl půdního bloku
nachází v první zóně zvláště chráněného území.
K § 24
Stanoví vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních.
Odstavce 1, 2 a 3 stanoví postup Fondu při vyhodnocení zpráv o kontrole požadavků
uvedených v § 9 odst. 2 písm. d) bodů 2 a 3. Celková míra porušení za každou oblast
požadavků se vyhodnotí podle části C přílohy 1 k tomuto nařízení.
Odstavce 4, 5 a 7 stanoví procentní snížení za zjištění v rámci příslušné oblasti
požadavků.
Odstavce 6 a 7 definují opakované porušení požadavku v průběhu závazku a postup
stanovení procentního snížení v případě opakovaného porušení. Za opakované porušení se
považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku.
K § 25
Stanoví se výše udělovaných sankcí za porušení podmínek provádění jednotlivých
podopatření.
Hodnocení míry porušení podmínek jednotlivých podopatření resp. titulů vychází
z principů daných evropskými právními předpisy, konkrétně se jedná o nařízení (EU) č.
1306/2013 a nařízení (EU) č. 640/2014. Je zohledněna míra a závažnost porušení jednotlivých
podmínek a opakování porušení.
V případě porušení podmínek provádění jednotlivých podopatření (s výjimkou podmínek
podle § 24) se výše dotace stanovená podle § 23 sníží o 3 %, 10 %, 25 % nebo 50 %,
popřípadě se dotace v daném roce neposkytne, resp. dojde k vyřazení z příslušného
podopatření.
Odstavce 2 a 3 definují opakované porušení požadavku v průběhu závazku a postup
stanovení procentního snížení v případě opakovaného porušení. Za opakované porušení se
považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku.
V odstavci 4 je stanovena míra snížení dotace v případě, že není v jednotné žádosti
žadatelem vykázána veškerá obhospodařovaná zemědělská půda.
K § 26
Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek snížení dotace o 3 % v příslušném kalendářním roce.
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 3 % vztahující se k ploše celého podopatření.
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 3 % vztahující se k ploše příslušného titulu.
K § 27

23

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek snížení dotace o 10 % v příslušném kalendářním roce.
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 10 % vztahující se k ploše celého podopatření.
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 10 % vztahující se k ploše příslušného titulu.
K § 28
Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek snížení dotace o 25 % v příslušném kalendářním roce.
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 25 % vztahující se k ploše celého podopatření.
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 25 % vztahující se k ploše příslušného titulu.
K § 29
Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek snížení dotace o 50 % v příslušném kalendářním roce.
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 50 % vztahující se k ploše celého podopatření.
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení
dotace v daném roce o 50 % vztahující se k ploše příslušného titulu.
K § 30
Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek neposkytnutí dotace v příslušném roce pětiletého období.
Odstavec 1 uvádí výčet porušen jednotlivých podmínek, které mají za následek
neposkytnutí dotace v daném roce vztahující se k ploše celého podopatření.
Odstavec 2 uvádí výčet porušen jednotlivých podmínek, které mají za následek
neposkytnutí dotace v daném roce vztahující se k ploše příslušného titulu.
K § 31
Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek snížení dotace o 25 %, resp. její vrácení. Jedná se o podmínky vztahující se
k příslušnému titulu a k celému období závazku.
K § 32
Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek snížení dotace o 50 %, resp. její vrácení. Jedná se o podmínky vztahující se
k příslušnému titulu a k celému období závazku.
K § 33
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Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají za
následek neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce a vyřazení z příslušného
podopatření včetně uložení vrácení poskytnuté dotace. Zároveň se stanoví i postup uplatnění
vrácení již poskytnuté dotace.
Odstavec 1 uvádí výčet porušen jednotlivých podmínek, které mají za následek
neposkytnutí dotace v daném roce a vyřazení z příslušného podopatření.
Odstavec 2 uvádí výčet porušen jednotlivých podmínek, které mají za následek
neposkytnutí dotace v daném roce a vyřazení z příslušného titulu.
K § 34
Odstavec 1 zohledňuje případy, kdy k porušení podmínek stanovených tímto nařízením
dojde bez zavinění žadatele.
Odstavec 2 zohledňuje ustanovení o přezkumu čl. 48 nařízení (EU) č. 1305/2013, tj.
dojde-li k takovým změnám v příslušných závazných normách (např. změna hranic zvláště
chráněného území), kterým se žadatel nemůže přizpůsobit, závazek bude ukončen bez
požadavku na vrácení dotace.
Odstavec 3 stanoví způsob zaokrouhlování pro účely výpočtů prováděných Fondem.
K § 35
S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu se stanovuje účinnost
navrhovaného nařízení vlády dnem 15. dubna 2015.
K příloze č. 1:
Tato příloha obsahuje podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a
přípravků na ochranu rostlin, jejichž dodržování je pro žadatele v rámci agroenvironmentálněklimatických opatření v souladu s čl. 28 odstavcem 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 povinné.
V programovém období 2007-2013 byly tyto požadavky v souladu s tehdy platnými
evropskými právními předpisy součástí kontroly podmíněnosti (cross compliance). Kromě
podmínek minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin obsahuje
tato příloha také vyhodnocení porušení těchto podmínek, které je následně zohledňováno při
uplatňování sankcí.
K příloze č. 2:
V příloze č. 2 je stanoven rozsah zjišťovaných meteorologických ukazatelů v sadech v rámci
podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 12 a při pěstování zeleniny v podopatření
integrovaná produkce zeleniny podle § 15. Součástí této přílohy je rovněž seznam
technických zařízení, která lze používat při zjišťování těchto meteorologických ukazatelů.
K příloze č. 3:
Tato příloha obsahuje seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na
ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 12,
podpatření integrovaná produkce révy vinné podle § 13 a podopatření integrovaná produkce
zeleniny podle § 15.
K příloze č. 4:
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Tato příloha obsahuje maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může
obsahovat vzorek půdy v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 12 a integrovaná
produkce zeleniny podle § 15. V případě, že dojde k překročení těchto limitů je uplatněna
sankce podle § 34, tj. vyřazení z opatření a vrácení dotace.
K příloze č. 5:
Tato příloha obsahuje maximální limity sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat
vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 12. V případě olova jsou
tyto maximální limity stanoveny samostatně pro každý druh podporovaného ovoce, přičemž
jsou stanoveny limity, při jejichž překročení dojde ke snížení dotace a při jejichž překročení
dojde k neposkytnutí dotace. Zároveň jsou stanoveny i limity těžkých kovů (olovo, kadmium,
rtuť, chrom a arsen), při jejichž překročení dojde k vyřazení z podopatření. Stanovené limity
vycházejí z nařízení (EU) č. 1881/2006.
K příloze č. 6:
Tato příloha obsahuje seznam možných prostředků, které lze použít pro sledování výskytu
škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 12 a při
pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 15. Zároveň tato
příloha obsahuje také vzor záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých
organismů, součástí tohoto záznamu je i vyhodnocení zjištěných údajů a přijatých opatření.

K příloze č. 7:
V příloze č. 7 je uveden seznam druhů ovocných stromů a keřů, které lze podporovat v rámci
podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 12.
K příloze č. 8:
V příloze č. 8 je uvedeno složení osevní směsi pro založení porostů bylin v minimálně
každém druhém meziřadí v podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 13. Tento
porost musí být založen nejpozději ve třetím roce závazku.
K příloze č. 9:
Příloha č. 9 obsahuje seznam druhů zeleniny, na které je možné poskytnout dotaci v rámci
podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 15.
K příloze č. 10:
Tato příloha uvádí vzor evidenční karty dílu půdního bloku povinně vedené v podopatření
integrovaná produkce zeleniny podle § 15.
K příloze č. 11:
V příloze č. 11 jsou stanoveny referenční hodnoty týkající se minimálního počtu výsadby
nebo výsevku jednotlivých podporovaných druhů zeleniny, a to včetně hmotnosti tisíce
semen, v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 15.
K příloze č. 12:
V příloze č. 12 jsou uvedeny limity maximálního přívodu dusíku pro jednotlivé druhy
podporované zeleniny v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 15.
K příloze č. 13:
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Tato příloha obsahuje maximální limity sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat
vzorek zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 15. V případě olova a
kadmia jsou tyto maximální limity stanoveny samostatně pro každý druh podporované
zeleniny, přičemž jsou stanoveny limity, při jejichž překročení dojde ke snížení dotace a při
jejichž překročení dojde k neposkytnutí dotace. Zároveň jsou stanoveny i limity těžkých kovů
(olovo, kadmium a rtuť), při jejichž překročení dojde k vyřazení z podopatření. Stanovené
limity vycházejí z nařízení (EU) č. 1881/2006.
K příloze č. 14:
Tato příloha obsahuje koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí
jednotky pro účely výpočtu podle § 17. Uvedené koeficienty jsou stanoveny s ohledem na
přepočítávací koeficienty uvedené v příloze č. II prováděcího nařízení Komise (EU) č.
808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1305/2013.V příloze je použito nového přepočítávacího koeficientu pro koně do 6
měsíců, který není uveden v příloze č. II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014.
Přepočítávací koeficient pro koně do 6 měsíců a ovce a kozy nad 1 rok vychází z průměrné
hmotnosti zvířat této kategorie chovaných v ČR, vůči hmotnosti referenční VDJ – 500 kg.
K příloze č. 15:
Tato příloha obsahuje složení osevních směsí pro účely založení krmných a nektarodárných
biopásů podle § 21.
K příloze č. 16:
Tato příloha obsahuje složení osevních směsí pro účely podopatření podle § 22 ochrana čejky
chocholaté, přičemž je možné zvolit jak variantu krmná směs tak variantu směsi pro
opylovače. Osevní směsi byly navrženy ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.
Poznámka k odůvodnění:
Předkládaný návrh nařízení vlády reflektuje podmínky stanovené Programem
rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020, který byl schválen vládou České
republiky dne 9. července 2014 a který je v současné době předmětem schvalovací
procedury Evropské komise. Návrh nařízení vlády může být v návaznosti na připomínky
Evropské komise dále upravován.
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V.
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU
Ustanovení
návrhu
nařízení
vlády
§2

Obsah

Celex č.

Ustanovení

Obsah

§2
Agroenvironmentálně – klimatická opatření
Agroenvironmentálně – klimatická opatření
zahrnují tato podopatření:
a) podopatření integrovaná produkce ovoce,
b) podopatření integrovaná produkce révy
vinné, které se člení na tituly
1. základní ochrana vinic, nebo
2. nadstavbová ochrana vinic,
c) podopatření integrovaná produkce zeleniny,
d) podopatření ošetřování travních porostů,
které se člení na tituly
1. obecná péče o extenzivní louky a
pastviny,
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4. horské a suchomilné louky hnojené,
5. horské a suchomilné louky nehnojené,
6. trvale podmáčené a rašelinné louky,
7. ochrana modrásků,
8. ochrana chřástala polního,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště, nebo
10. druhově bohaté pastviny,
e) podopatření zatravňování orné půdy, které
se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy běžnou směsí,
2. zatravňování orné půdy druhově bohatou
směsí,
3. zatravňování orné půdy regionální
směsí,

32013R1305

Článek 28
odst. 1

Článek 28
Agroenvironmentálně-klimatické opatření
1. Členské státy poskytují v rámci tohoto opatření podporu na celém svém
území podle svých zvláštních potřeb a priorit určených na celostátní,
regionální nebo místní úrovni. Toto opatření je zaměřeno na zachování a
prosazování nezbytných změn v zemědělských postupech, které pozitivně
přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu. Jeho zařazení do
programů rozvoje venkova na vnitrostátní nebo regionální úrovni je povinné.
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4.

§ 3 odst. 1 a 3

zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru běžnou směsí,
5. zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru druhově bohatou směsí, nebo
6. zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru regionální směsí,
f) podopatření biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy, nebo
2. nektarodárné biopásy, nebo
g) podopatření ochrana čejky chocholaté.
§3
Žádost o zařazení do agroenvironmentálně –
klimatických opatření

32013R1305

Článek 28
odst. 2 a 5

(1) Žádost o zařazení do jednotlivých
podopatření podle § 2 (dále jen „žádost o
zařazení“) může podat fyzická nebo právnická
osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou
v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů podle § 3a a následujících zákona (dále
jen „evidence využití půdy“) na žadatele a
b) splňuje další podmínky pro zařazení do
příslušného podopatření podle § 2 stanovené
tímto nařízením.
(3) Žádost o zařazení se podává na období
závazku v délce trvání 5 let, které začíná
a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období
závazku (dále jen „závazek“), na které je
podávána žádost o zařazení, jde-li o
podopatření podle § 2 písm. a) až e), g) a h) a
končí 31. prosince pátého roku závazku,
b) dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které
je podávána žádost o zařazení, jde-li o
podopatření podle § 2 písm. f) a končí 31.
března pátého roku závazku.
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Článek 28
Agroenvironmentálně-klimatické opatření
2. Agroenvironmentálně-klimatické platby se poskytují zemědělcům,
skupinám zemědělců nebo skupinám zemědělců a jiných uživatelů půdy,
kteří se dobrovolně zaváží k provádění operací sestávajících z jednoho nebo
více agroenvironmentálně-klimatických závazků na zemědělské půdě,
kterou určí členské státy, jejíž součástí je nejen zemědělská plocha, jak je
definována v článku 2 tohoto nařízení. V řádně odůvodněných případech
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí
agroenvironmentálně-klimatické platby poskytnuty i jiným uživatelům půdy
nebo skupinám jiných uživatelů půdy.
5. Závazky v rámci tohoto opatření se přijímají na období od pěti do sedmi
let. Je-li to však nezbytné k dosažení či zachování požadovaných přínosů pro
životní prostředí, mohou členské státy ve svých programech rozvoje
venkova určit u určitých druhů závazků období delší, včetně vymezení jejich
ročního prodloužení po uplynutí počátečního období. U nových závazků,
které přímo navazují na závazky vykonané během počátečního období,
mohou členské státy ve svých programech rozvoje venkova určit období
kratší.

§4

§4
Přechod zařazení z agroenvironmentálně –
klimatických opatření do opatření ekologické
zemědělství

32014R0807

Článek 14
odst. 1

Článek 14
Změna nebo úprava závazků
1. Členské státy mohou povolit změnu jednoho závazku podle článků 28,
29, 33 nebo 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 na jiný závazek během doby
jeho platnosti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
a) změna má významný přínos pro životní prostředí nebo dobré životní
podmínky zvířat;
b) změna výrazně posiluje stávající závazek;
c) schválený program pro rozvoj venkova obsahuje dané závazky.
Nový závazek je přijat na celé období stanovené v příslušném opatření
bez ohledu na dobu, po kterou již byl prováděn původní závazek.

32014R0807

Článek 14
odst. 2

Článek 14
Změna nebo úprava závazků

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání
závazku změnit zařazení z podopatření
integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo
c) na zařazení do opatření ekologické
zemědělství podle nařízení vlády č. …/2015 Sb.,
o podmínkách provádění opatření ekologické
zemědělství, postupuje podle § 3 nařízení vlády
č. …/2015 Sb.

§ 5 odst. 1

(2) Zařadí-li Fond žadatele do opatření
ekologické zemědělství v souladu s § 3 nařízení
vlády č. …/2015 Sb., nedokončení závazku
v podopatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) se za
porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje.
Pokud Fond žadatele do opatření ekologické
zemědělství nezařadí, závazek uzavřený v
podopatření integrovaná produkce podle § 2
písm. a), b) nebo c) nadále trvá.
§5
Přechod zařazení v rámci podopatření
integrovaná produkce révy vinné

2. Členské státy mohou povolit úpravu závazků podle článků
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 během doby jejich
platnosti, jestliže schválený program pro rozvoj venkova
poskytuje možnost takové úpravy a jestliže je taková úprava
řádně odůvodněná z hlediska dosažení cílů původního závazku.

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání
závazku změnit zařazení z titulu základní
ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1 na
zařazení do titulu nadstavbová ochrana vinic
podle § 2 písm. b) bodu 2, podá Fondu
nejpozději do 15. května kalendářního roku
novou žádost o zařazení podle odstavce 2, čímž
zároveň požádá o zařazení do nového závazku.

Příjemce plní upravený závazek po zbývající dobu trvání
původního závazku.
Úprava může mít rovněž podobu prodloužení doby trvání
závazku.
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§ 6 odst. 1

§ 7 odst. 1 a 6

§6
Změna zařazení v rámci podopatření
ošetřování travních porostů
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání
závazku změnit zařazení v podopatření podle § 2
písm. d), lze tak učinit
a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní
a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2
písm. d) bodu 3, nebo
b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené
podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a
suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm.
d) bodu 5;
žadatel v takovém případě podá Fondu
nejpozději do 15. května kalendářního roku
žádost o změnu zařazení podle odstavce 2,
popřípadě žádost o zařazení podle § 3.
§7
Zvýšení zařazené výměry

32014R0807

Článek 14
odst. 2

Článek 14
Změna nebo úprava závazků
2. Členské státy mohou povolit úpravu závazků podle článků
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 během doby jejich
platnosti, jestliže schválený program pro rozvoj venkova
poskytuje možnost takové úpravy a jestliže je taková úprava
řádně odůvodněná z hlediska dosažení cílů původního závazku.
Příjemce plní upravený závazek po zbývající dobu trvání
původního závazku.
Úprava může mít rovněž podobu prodloužení doby trvání
závazku.

32013R1305

Článek 47
odst. 1

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku
u podopatření podle § 2 písm. a) až d), f) nebo g)
požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku
zařazeného do příslušného podopatření podle § 2
nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu
půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvýše
o 35 % celkové výměry zařazené v příslušném
podopatření v prvním roce trvání závazku podle
§ 3.
(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání
závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu
překračujícím limit podle odstavce 1 nebo
v pátém roce trvání závazku, podá žádost o
zařazení podle § 3, čímž zároveň požádá o
zařazení do nového závazku. V této žádosti
uvede díly půdních bloků původně zařazené do

4

Článek 47
Pravidla pro platby na plochu
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 a 34, se
může v jednotlivých letech lišit, pokud:
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a
c) není ohroženo dosažení cíle závazku.

§ 8 odst. 1 a
odst. 3 až 7

příslušného podopatření a dodatečnou výměru,
kterou požaduje zařadit do tohoto podopatření v
novém závazku. U podopatření podle § 2 písm.
b), d) nebo f) nelze změnit v žádosti o zařazení
titul vztahující se k již zařazenému dílu půdního
bloku, pokud se nejedná o postup podle § 5 nebo
6. Plnění podmínek příslušného podopatření
podle § 2 se posuzuje v rámci nového závazku
samostatně bez vztahu k původnímu závazku.
Nedokončení původního závazku se v tomto
případě nepovažuje za porušení podmínek
tohoto nařízení.
§8
Snížení zařazené výměry

32013R1305

Článek 47
odst. 1 a 4

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku
požádat o snížení výměry dílu půdního bloku
nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného
do příslušného podopatření podle § 2.
(2) Žádost o snížení zařazené výměry
podle odstavce 1 podává žadatel Fondu
prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na
Fondem vydaném formuláři, a to u podopatření
podle
a) § 2 písm. a) až e), g) nebo h) nejpozději do
10. ledna následujícího kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo v období ode
dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31.
prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) § 2 písm. f) nejpozději do 30. dubna
následujícího kalendářního roku, pokud ke
snížení výměry došlo v období ode dne
podání žádosti o poskytnutí dotace do 31.
března následujícího kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo mimo období
uvedená v písmenu a) nebo b), žádost o snížení
zařazené výměry podle odstavce 1 se podává
nejpozději
do
15.
května
příslušného

Článek 47
Pravidla pro platby na plochu
1. Počet hektarů, na něž se vztahuje závazek podle článků 28, 29 a 34, se
může v jednotlivých letech lišit, pokud:
a) je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova;
b) se dotyčný závazek nevztahuje na vytyčené parcely; a
c) není ohroženo dosažení cíle závazku.

4. Vrácení poskytnuté podpory se nepožaduje v případech vyšší moci a
za výjimečných okolností podle článku 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.
32013R1306

Článek 2
odst. 2
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Článek 2
Definice používané v tomto nařízení
2. Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší mocí“ a
„mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto případy:
a) úmrtí příjemce;
b) déletrvající pracovní neschopnost příjemce;
c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;
d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;
e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata
nebo plodiny příjemce nebo jejich část;
f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké části, nemohloli být tomuto vyvlastnění předjímáno v den podání žádosti.

kalendářního roku.
(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují
na oznámení zásahu vyšší moci. Žádost podanou
po termínu uvedeném v odstavci 2, písmeni a)
nebo b). Fond zamítne.
(4) V žádosti o snížení zařazené výměry
žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu
půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního
bloku zařazeného do příslušného podopatření
žádá z důvodu
a) restituce nebo majetkového vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi
b) provedení pozemkové úpravy
c) zásahu vyšší moci,
d) provedení změny v evidenci využití půdy
podle § 3h zákona, jestliže touto změnou
nedošlo ke snížení výměry jednotlivého dílu
půdního bloku o více než 5 % původní
výměry tohoto dílu půdního bloku; tento
důvod nelze uplatnit na podopatření biopásy
podle § 2 písm. f),
e) zřízení stavby ve veřejném zájmu,
f) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití
půdy, nejvýše však do 15 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do příslušného
podopatření v prvním roce trvání závazku
podle § 3 odst. 5, nebo
g) ostatního snížení.
(5) Fond na základě žádosti o snížení
zařazené výměry rozhodne o zařazení do
příslušného podopatření podle § 2 s přihlédnutím
ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití
půdy došlo ke snížení zařazené výměry nebo že
zařazená výměra již v evidenci využití půdy
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nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v
příslušném roce závazku podal žádost o změnu
zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o
zařazení do příslušného podopatření podle § 2 s
přihlédnutím ke změně výměry zemědělské
půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již
nesplňuje
podmínky
závazku.
Případná
povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není
dotčena.

§ 9 odst. 1 až
4

(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy
došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru
nebo že veškerá zařazená výměra již v evidenci
využití půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž
žadatel v příslušném roce závazku podal žádost o
změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond
o vyřazení žadatele z příslušného podopatření
podle § 2. Případná povinnost vrátit poskytnutou
dotaci tím není dotčena.
§9
Poskytnutí dotace v rámci
agroenvironmentálně – klimatických opatření

32013R1306

Článek 72

Článek 72

Žádosti o podporu a žádosti o platbu
1. Příjemce podpory uvedené v čl. 67 odst. 2 předkládá každý rok
žádost o přímé platby pro příslušnou plochu nebo žádost o platbu pro
příslušná opatření pro rozvoj venkova týkající se zvířat, ve které
případně uvede:
a) všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku a
nezemědělské plochy, pro které je požadována podpora podle čl. 67
odst. 2;
b) platební nároky ohlášené k aktivaci;

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

c) veškeré další informace stanovené v tomto nařízení nebo vyžadované
pro účely provádění příslušných právních předpisů v odvětví
zemědělství nebo vyžadované dotyčným členským státem.

(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši
(§ 23), jestliže
a) je žadatel zařazen do příslušného
podopatření podle § 3 odst. 4, včetně dílu
půdního bloku uvedeného v žádosti o
zařazení,
b) žádost o poskytnutí dotace byla podána včas,

Pokud jde o přímé platby na plochu, určí každý členský stát minimální
rozlohu zemědělských pozemků, které mohou být předmětem žádosti.
Minimální rozloha však nesmí překročit 0,3 ha.
2. Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou členské státy rozhodnout, že
zemědělské pozemky o rozloze do 0,1 ha, u nichž není předložena žádost
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bezvadně a obsahuje náležitosti stanovené v
§ 3 odst. 2 zákona,
c) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit
v souladu
1. s kontrolovanými požadavky podle aktů
pro oblasti pravidel podmíněnosti
uvedenými
v příloze
č.
1
a
kontrolovanými
standardy
dobrého
zemědělského a environmentálního stavu
pro oblasti pravidel podmíněnosti
uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády
č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků
porušení
podmíněnosti
poskytování
některých zemědělských podpor,
2. s podmínkami oblasti minimálních
požadavků
pro
použití
hnojiv
v agroenvironmentálně-klimatických
opatření uvedenými v části A, oddílu I.
bodu 1 až 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení
na dílech půdních bloků vedených
v evidenci využití půdy na žadatele,
3. s podmínkami oblasti minimálních
požadavků pro použití přípravků na
ochranu rostlin v agroenvironmentálně –
klimatických opatření uvedenými v části
A, oddílu II. bodu 1 až 3 přílohy č. 1 k
tomuto nařízení na dílech půdních bloků
vedených v evidenci využití půdy na
žadatele a
4. s dalšími podmínkami stanovenými tímto
nařízením,
d) provádí zemědělskou činnost v souladu s čl.
5 odst. 1 písm. c) bodem 1 a 2 nařízení (EU)
č. 1307/2013,
e) žadatel v případě použití hnojiv a statkových
hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se č.
156/1998 Sb., o hnojivech, podpůrných
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a
substrátech a o agrochemickém zkoušení

o platbu, nemusejí být ohlášeny v případě, že celková plocha těchto
pozemků nepřekročí 1 ha, nebo mohou rozhodnout, že zemědělec, který
nežádá o přímou podporu na základě plochy, nemusí ohlašovat své
zemědělské pozemky v případě, že celková zemědělská plocha
nepřekročí 1 ha. Ve všech případech zemědělec ve své žádosti uvede, že
disponuje zemědělskými pozemky, a na žádost příslušných orgánů
uvede jejich polohu.
3. Členské státy poskytnou, mimo jiné elektronickou cestou,
předtištěné tiskopisy na základě ploch určených v předcházejícím roce,
jakož i grafické dokumenty znázorňující polohu těchto ploch.
Členské státy mohou rozhodnout, že žádost o podporu a žádost o platbu:
a) jsou platné, pokud příjemce potvrdí, že v souvislosti s žádostí o
podporu a žádostí o platbu předloženými v předcházejícím roce
nenastaly změny;
b) musejí obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o podporu a
žádosti o platbu podané pro předcházející rok.
4. Členský stát může rozhodnout, že jednotná žádost o podporu
zahrnuje několik režimů podpor nebo všechny režimy podpor a opatření
uvedená v článku 67, nebo jiné režimy podpor a opatření.
32013R1306

Článek 91

Článek 91
Obecné pravidlo
1. Pokud příjemce stanovený v čl. 92 nedodržuje pravidla podmíněnosti
stanovené v článku 93, uloží se mu správní sankce.

32013R1306

Článek 92

Článek 92
Dotčení příjemci
Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří získávají přímé platby podle
nařízení (EU) č. 1307/2013 platby podle článků 46 a 47 nařízení (EU) č.
1308/2013 a roční prémie podle čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), článků 28 až
31, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013.

32013R1306

Článek 93

Článek 93
Pravidla podmíněnosti
1. Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na hospodaření
podle práva Unie a standardy dobrého zemědělského a
environmentálního stavu půdy stanovené na vnitrostátní úrovni a
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zemědělských půd, ve znění pozdějších
předpisů a uchovává tuto evidenci pro
potřeby kontroly prokazující poskytnutí a
užití dotace minimálně po dobu 10 let,
f) žadatel v případě použití přípravků na
ochranu rostlin vede záznamy o používání
těchto přípravků v souladu předpisem
Evropské unie a uchovává tuto evidenci pro
potřeby kontroly prokazující poskytnutí a
užití dotace minimálně po dobu 10 let a
g) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek
agroenvironmentálně – klimatických opatření
vedoucích ke snížení, neposkytnutí nebo
vrácení dotace v příslušném kalendářím roce.

uvedené v příloze II, jež se týkají:
a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého zemědělského stavu
půdy;
b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
c) dobrých životních podmínek zvířat.
32014R0640

Článek 11

Článek 11

Jednotná žádost
Jednotná žádost se vztahuje alespoň na žádost o přímé platby podle čl.
72 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim základní platby
nebo režim jednotné platby na plochu a jiné režimy podpory na plochu.
32014R0640

Článek 13

(3) Při posuzování užívané výměry a
kultury zemědělské půdy podle evidence využití
půdy je rozhodné období v případě podopatření
podle § 2 písm. a) až e) nebo g) ode dne podání
žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince
příslušného kalendářního roku, a jde-li o
podopatření podle § 2 písm. f), období ode dne
podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března
následujícího kalendářního roku.
(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace
doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond
dotaci za podmínek stanovených předpisem
Evropské unie sníží, popřípadě žádost o
poskytnutí dotace zamítne.
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Článek 13
Opožděné podání
1. S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností podle
článku 4 má podání žádosti o podporu nebo žádosti o platbu podle
tohoto nařízení po uplynutí konečného data pro toto podání stanoveného
Komisí na základě čl. 78 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 za
následek snížení částek, na které by měl příjemce nárok, kdyby žádost
podal ve stanovené lhůtě, o 1 % za každý pracovní den.
Aniž jsou dotčena jakákoli konkrétní opatření, která musí členské státy
přijmout s cílem zajistit včasné předkládání veškerých podkladů tak, aby
bylo možné naplánovat a provést účinné kontroly, první pododstavec se
použije rovněž na žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo jiná
prohlášení, které mají být předloženy příslušnému orgánu, pokud tyto
žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo prohlášení zakládají
způsobilost pro získání dotčené podpory. V takovém případě se snížení
vztahuje na částku, která je za dotčenou podporu splatná.
Přesáhne-li toto prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se žádost za
nepřípustnou a příjemci není poskytnuta žádná podpora.
2. S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností podle
článku 4 platí, že pokud příjemce režimů stanovených v článcích 46 a 47
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, na kterého
se rovněž vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s
článkem 92 nařízení (EU) č. 1306/2013, nepodá formulář jednotné
žádosti do uplynutí konečného data uvedeného v odst. 1 prvním
pododstavci tohoto článku, uplatní se snížení částek o 1 % za každý

pracovní den. Maximální snížení nepřekročí 25 %. Procentní podíl
snížení se uplatní na celkovou částku plateb souvisejících s opatřeními
podle článků 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro
účely restrukturalizace a konverze.
3. S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností podle
článku 4 má podání změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu po
uplynutí konečného data pro toto podání stanoveného Komisí na základě
čl. 78 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 za následek snížení částek
vztahujících se ke skutečnému využití dotčených zemědělských
pozemků o 1 % za každý pracovní den.
Změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu jsou přípustné pouze do
nejzazšího možného dne pro opožděné podání jednotné žádosti nebo
žádosti o platbu uvedeného v odst. 1 třetím pododstavci. Pokud však
tento den nastane dříve než konečné datum pro podání změny jednotné
žádosti nebo žádosti o platbu podle prvního pododstavce tohoto odstavce
nebo připadne-li na toto konečné datum, pokládají se změny jednotné
žádosti nebo žádosti o platbu provedené po tomto datu za nepřípustné.
32014R0809

Článek 13

Článek 13

Konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu
nebo žádostí o platbu
1. Členské státy stanoví konečná data, k nimž se podávají jednotná
žádost, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu. Tímto konečným datem
je nejpozději 15. květen každého roku. Estonsko, Lotyšsko, Litva,
Finsko a Švédsko však mohou stanovit pozdější den, kterým je
nejpozději 15. červen.
§ 11 odst. 1 a
2

§ 11
Převod a přechod zařazení do
agroenvironmentálně – klimatických opatření

32013R0809

Článek 8

Článek 8

Převod zemědělských podniků
1. Pro účely tohoto článku se:
a)„převodem zemědělského podniku“ rozumí prodej, pronájem nebo
jakýkoli podobný typ transakce, který se týká dotyčných produkčních
jednotek;
b)„převodcem“ rozumí příjemce, jehož zemědělský podnik se převádí
na jiného příjemce;
c)„nabyvatelem“ rozumí příjemce, na něhož se zemědělský podnik
převádí.

(1) Jestliže dojde k nesplnění podmínek
příslušného podopatření podle § 2 v důsledku
ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby
nebo zániku právnické osoby bez likvidace, která
je žadatelem, Fond snížení, neposkytnutí nebo
vrácení dotace neprovede. Podmínkou pro
postup podle věty první je, že právní nástupce
této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy
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dříve obhospodařované žadatelem (dále jen
„nabyvatel“) 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 v plném rozsahu pokračovat v plnění
podmínek příslušného podopatření podle § 2.

§ 12
§ 13
§ 15
§ 16
§ 20
§ 21
§ 22

(2) Jestliže
v
průběhu
příslušného
pětiletého období dojde u žadatele ke snížení
výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci
příslušného podopatření podle § 2 poskytována
dotace, v důsledku převodu, pachtu nebo prodeje
části nebo celého závodu, Fond snížení,
neposkytnutí nebo vrácení dotace neprovede.
Podmínkou pro postup podle věty první je, že
nabyvatel nebo pachtýř části nebo celého závodu
tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem
vydaném
formuláři
nejpozději
do
30
kalendářních dnů od data převedení dílů půdních
bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na
nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se
zaváže pokračovat v plnění podmínek
příslušného podopatření podle § 2 na nabyté
části tohoto závodu ve stejném rozsahu a zaváželi se písemně žadatel, že jako převodce v případě
převodu části tohoto závodu bude pokračovat v
plnění podmínek příslušného podopatření podle
§ 2 na nepřeváděné části závodu.
§ 12
Podopatření integrovaná produkce ovoce

2. Pokud se zemědělský podnik převádí jako celek z jednoho příjemce
na druhého po podání žádosti o podporu nebo žádosti o platbu a před
splněním všech podmínek pro poskytnutí podpory, neposkytne se
převodci žádná podpora pro převáděný zemědělský podnik.
3. Podpora nebo platba, o kterou požádal převodce, se poskytne
nabyvateli, pokud:
a)nabyvatel informuje o převodu příslušný orgán ve lhůtě stanovené
členskými státy a požádá o vyplacení podpory;
b)nabyvatel předloží veškeré důkazy požadované příslušným orgánem;
c)převáděný zemědělský podnik splňuje všechny podmínky pro
poskytnutí podpory.
4. Jakmile nabyvatel informuje příslušný orgán a požádá o vyplacení
podpory v souladu s odst. 3 písm. a):
a)veškerá práva a povinnosti převodce, které vyplývají z právního
vztahu mezi převodcem a příslušným orgánem v souvislosti se žádostí
o podporu nebo žádostí o platbu, přecházejí na nabyvatele;
b)veškeré kroky nezbytné pro poskytnutí podpory a veškerá prohlášení,
která učinil převodce před převodem, se přičítají nabyvateli pro účely
uplatnění příslušných pravidel Unie;
c)považuje se převáděný zemědělský podnik pro dotyčný rok podání
žádosti za samostatný zemědělský podnik.
5. Členské státy mohou popřípadě rozhodnout, že poskytnou podporu
převodci. V takovém případě:
a)se neposkytne žádná podpora nabyvateli;
b)členské státy zajistí, aby se obdobně použily požadavky stanovené
v odstavcích 2, 3 a 4.
32013R1306

Článek 70
odst. 1

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření integrovaná produkce ovoce uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou ovocný sad a
současně vedených v evidenci ovocných sadů
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Článek 70

Systém identifikace zemědělských pozemků
1. Systém identifikace zemědělských pozemků je vytvořen na základě
map, dokumentů evidence pozemků nebo jiných kartografických údajů.
Využívané postupy se zakládají na postupech počítačového zeměpisného
informačního systému, včetně leteckých nebo družicových snímků se
stejnými standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň přesnosti
kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v měřítku 1:5 000,

podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 147/2002
Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření integrovaná produkce ovoce je
zákres příslušných dílů půdních bloků, které
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních
bloků v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším,
včetně umístění technického zařízení podle části
C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

přičemž se zohlední tvar a stav pozemku. To se stanoví podle stávajících
předpisů Unie.
Aniž je dotčen první pododstavec členské státy mohou i nadále využívat
těchto postupů, včetně leteckých nebo družicových snímků se stejnými
standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň přesnosti
kartografie v měřítku 1:10 000 od roku 2016, získaných na základě
dlouhodobých smluv dohodnutých před listopadem roku 2012.
Článek 72
odst. 1

Článek 72

Žádosti o podporu a žádosti o platbu
1. Příjemce podpory uvedené v čl. 67 odst. 2 předkládá každý rok
žádost o přímé platby pro příslušnou plochu nebo žádost o platbu pro
příslušná opatření pro rozvoj venkova týkající se zvířat, ve které
případně uvede:
a) všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku a
nezemědělské plochy, pro které je požadována podpora podle čl. 67
odst. 2;
b) platební nároky ohlášené k aktivaci;

§ 13
Podopatření integrovaná produkce révy vinné
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření integrovaná produkce révy vinné
uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou vinice,
s rozlišením na díly půdních bloků s kulturou
vinice, které žadatel hodlá zařadit do titulu
podle § 2 písm. b) bodu 1, nebo bodu 2 a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

c) veškeré další informace stanovené v tomto nařízení nebo vyžadované
pro účely provádění příslušných právních předpisů v odvětví
zemědělství nebo vyžadované dotyčným členským státem.

(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření integrovaná produkce révy vinné je
zákres příslušných dílů půdních bloků, které
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních
bloků v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším.
Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků
zakreslených v mapě označí, zda se jedná o díl
půdního bloku zařazený do titulu základní
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ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1, nebo
do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 2.
§ 15
Podopatření integrovaná produkce zeleniny
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření integrovaná produkce zeleniny
uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou standardní orná
půda, které hodlá zařadit do podopatření
integrovaná produkce zeleniny, a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření integrovaná produkce zeleniny je
zákres příslušných dílů půdních bloků, které
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních
bloků v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším,
včetně umístění technického zařízení podle
části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
§ 16
Zařazení do podopatření ošetřování travních
porostů
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření ošetřování travních porostů uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou trvalý travní
porost, které hodlá zařadit do podopatření
ošetřování travních porostů, včetně uvedení
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jednotlivých titulů podle § 2 písm. d) bodů 1
až 10, a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření ošetřování travních porostů je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel
uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Žadatel
u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených
v mapě označí titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až
10, do kterého na daném dílu půdního bloku
žádá o zařazení.
§ 20
Podopatření zatravňování orné půdy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření zatravňování orné půdy uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou standardní orná
půda, které hodlá zařadit do podopatření
zatravňování orné půdy, včetně uvedení
jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) bodu 1
až 6 a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření zatravňování orné půdy je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel
uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Žadatel
u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených
v mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodu 1 až
6, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá
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o zařazení.
§ 21
Podopatření biopásy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření biopásy uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou standardní orná
půda, které hodlá zařadit do podopatření
biopásy včetně uvedení jednotlivých titulů
podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2
a
b) výměru biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1
nebo 2 které hodlá zařadit do podopatření
podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2.
(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření biopásy je zákres příslušných dílů
půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti,
v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1:10 000
nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů
půdních bloků zakreslených v mapě označí titul
podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, do kterého na
daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.
§ 22
Podopatření ochrana čejky chocholaté
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do
podopatření ochrana čejky chocholaté uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s kulturou standardní orná
půda, které hodlá zařadit do podopatření
ochrana čejky chocholaté, a
b) výměru jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
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(2) Součástí žádosti o zařazení do
podopatření biopásy je zákres příslušných dílů
půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti,
v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1:10 000
nebo podrobnějším.
§ 23
Sazby dotace

32013R1305

Článek 28
odst. 6 a 8

Agroenvironemntálně-klimatická opatření
6. Platby se poskytují ročně a v plné výši či částečně kompenzují dodatečné
náklady a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku přijatých závazků. V
případě potřeby mohou krýt rovněž transakční náklady až do výše 20 %
podpory vyplacené na agroenvironmentálně-klimatické závazky. Jsou-li
závazky přijaty skupinami zemědělců nebo skupinami zemědělců a jiných
uživatelů půdy, činí maximální výše 30 %.
Při výpočtu plateb podle prvního pododstavce odečtou členské státy částku
nezbytnou k tomu, aby se vyloučilo dvojí financování postupů podle článku
43 nařízení (EU) č. 1306/2013.
V řádně odůvodněných případech lze pro operace týkající se zachování
životního prostředí poskytnout v případě závazků, že plochy nebudou nadále
využívány k obchodním účelům, podporu formou paušální sazby nebo
jednorázové platby na jednotku, která se vypočte na základě vzniklých
dodatečných nákladů a ušlých příjmů.
8. Podpora je omezena maximálními částkami stanovenými v příloze II.
Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být poskytnuta na závazky, na něž se
vztahuje opatření týkající se ekologického zemědělství.

(1) Sazba dotace činí:
a) 404 EUR/1 hektar ovocného sadu
zařazeného do podopatření integrovaná
produkce ovoce podle § 2 písm. a), na kterém
žadatel plní podmínky podle § 12,

b) v podopatření integrovaná produkce révy
vinné
1. 323 EUR/1 hektar vinice zařazeného do
titulu základní ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 1, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 13 odst. 5 a 6,
2. 675 EUR/1 hektar vinice zařazeného do
titulu nadstavbová ochrana vinic podle §
2 písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 13 odst. 5 a 7,

c) 426 EUR/1 hektar standardní orné půdy 32013R1305
zařazeného do podopatření integrovaná

Článek 28

Příloha II

produkce zeleniny podle § 2 písm. c), na
kterém žadatel plní podmínky podle § 15,

Článek

PŘÍLOHA II
ČÁSTKY A MÍRY PODPORY
Maximální částka v EUR nebo
Předmět
míra

d) v podopatření ošetřování travních porostů
1.

96 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu obecná péče
o extenzivní louky a pastviny podle § 2
písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19 odst. 2,
2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního

Čl. 28

Agroenvironmentálně-

odst. 8

klimatická opatření

600

na hektar ročně u

(*)

jednoletých plodin

900

na hektar ročně u

(*)
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speciálních trvalých

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

porostu, zařazeného do titulu mezofilní a
vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm.
d) bodu 2, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19 odst. 3,
185 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu mezofilní a
vlhkomilné louky nehnojené podle § 2
písm. d) bodu 3, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19 odst. 4,
163 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu horské a
suchomilné louky hnojené podle § 2
písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19 odst. 5,
170 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu horské a
suchomilné louky nehnojené podle § 2
písm. d) bodu 5, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19 odst. 6,
692 EUR/1 ha trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu trvale podmáčené a
rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6,
na kterém žadatel plní podmínky podle §
19 odst. 7,
173 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu ochrana
modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 19
odst. 8,
198 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu ochrana
chřástala polního podle § 2 písm. d) bodu
8, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 19 odst. 9,
353 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu suché stepní
trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d)
bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 19 odst. 10,

plodin

450

na hektar ročně u jiných

(*)

způsobů využívání půdy
na dobytčí jednotku

200
(*)

ročně v případě
místních plemen, jejichž
chov je ohrožen

(*) Tyto částky mohou být v řádně odůvodněných případech zvýšeny s
přihlédnutím ke zvláštním okolnostem, které musejí být v programech
rozvoje venkova zdůvodněny

32014R0808

Článek 11

Článek 11
Kombinace závazků a kombinace opatření

1. Různé agroenvironmentálně-klimatické závazky podle článku 28
nařízení (EU) č. 1305/2013, závazky ekologického zemědělství podle
článku 29 uvedeného nařízení, závazky v oblasti dobrých životních
podmínek zvířat podle článku 33 uvedeného nařízení a lesnickoenvironmentální závazky a závazky v oblasti klimatu podle článku 34
uvedeného nařízení lze kombinovat za předpokladu, že se navzájem
doplňují a jsou navzájem slučitelné. Členské státy ke svým programům
rozvoje venkova přikládají seznam povolených kombinací.
2. Pokud jsou opatření nebo různé závazky v rámci stejných nebo
různých opatření uvedené v odstavci 1 kombinovány, zohlední při
stanovení úrovně podpory členské státy konkrétní ušlé příjmy a
vícenáklady vzniklé v důsledku této kombinace.
3. Pokud nějaká operace spadá do dvou nebo více opatření nebo do dvou
nebo více různých druhů operací, mohou členské státy přiřadit daný
výdaj dominantnímu opatření nebo dominantnímu druhu operace.
Použije se konkrétní sazba příspěvku daného dominantního opatření
nebo druhu operace.
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10. 213 EUR/1 hektar trvalého travního
porostu, zařazeného do titulu druhově
bohaté pastviny podle § 2 písm. d) bodu
10, na kterém plní žadatel podmínky
podle § 19 odst. 11,

e)

v podopatření zatravňování orné půdy
1. 310 EUR/1 hektar zemědělské půdy,
zařazeného do titulu zatravňování orné
půdy běžnou směsí podle § 2 písm. e)
bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 20,
2. 346 EUR/1 hektar zemědělské půdy,
zařazeného do titulu zatravňování orné
půdy druhově bohatou směsí podle § 2
písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 20,
3. 400 EUR/1 hektar zemědělské půdy,
zařazeného do titulu zatravňování orné
půdy regionální směsí podle § 2 písm. e)
bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 20,
4. 337
EUR/1
hektar
zemědělské,
zařazeného do titulu zatravňování orné
půdy podél vodního útvaru běžnou směsí
podle § 2 písm. e) bodu 4, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 20,
5. 385 EUR/1 hektar zemědělské půdy,
zařazeného do titulu zatravňování orné
půdy podél vodního útvaru druhově
bohatou směsí podle § 2 písm. e) bodu 5,
na kterém žadatel plní podmínky podle §
20,
6. 428 EUR/1 hektar zemědělské půdy,
zařazeného do titulu zatravňování orné
půdy podél vodního útvaru regionální
směsí podle § 2 písm. e) bodu 6, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 20,
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f)

v podopatření biopásy
1. 670 EUR/1hektar zemědělské půdy,
zařazeného do titulu krmné biopásy podle
§ 2 písm. f) bodu 1, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 7,
2. 591 EUR/1hektar zemědělské půdy,
zařazeného
do titulu
nektarodárné
biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 21
odst. 6 a 8,

g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy,
zařazeného do podopatření ochrana hnízdišť
čejky chocholaté podle § 2 písm. g), na
kterém žadatel plní podmínky podle § 22.
(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 1, 2, a 4 se zvýší o 11 EUR/hektar, jde-li o
díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/hektar, jde-li o díl
půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).
(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
se sníží o 86 EUR/hektar, jde-li o díl půdního
bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště
chráněného území15), popřípadě ve zranitelné
oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5
věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o
stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu; nachází-li se díl půdního bloku na
území 1. zóny zvláště chráněného území15) jen
zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu
půdního bloku.
(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 2. se sníží o 69 EUR/hektar, jde-li o díl
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půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. .../2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 3. se sníží o 47 EUR/ha, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 4. se sníží o 47 EUR/hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 5. se sníží o 39 EUR/ha, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 6. se sníží o 56 EUR/ha, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm.
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d) bodu 7. se sníží o 41 EUR/ha, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm.
d) bodu 8. se sníží o 40 EUR/ha, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm.
d) bodu 10. se sníží o 48 EUR/ha, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády č. …/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na
dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno
snížení podle odstavce 4.
(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm.
e) se sníží o 86 EUR/hektar, jde-li o díl půdního
bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště
chráněného území15), nachází-li se díl půdního
bloku na území 1. zóny zvláště chráněného
území15) jen zčásti, dotace se sníží jen na této
části dílu půdního bloku.
§ 25 až § 36

32013R1306

Článek 77

§ 24
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti
minimálních požadavků pro použití hnojiv a
přípravků na ochranu rostlin

Článek 77
Uplatnění správních sankcí
1. Pokud jde o správní sankce podle čl. 63 odst. 2, použije se tento článek v
případě nesplnění kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných povinností
vyplývajících z uplatňování pravidel pro podporu podle čl. 67 odst. 2.

§ 25
Vyhodnocení porušení podmínek provádění
jednotlivých podopatření

3. Správní sankce lze uložit příjemci podpory, včetně jejich sdružení nebo
seskupení, na nějž se vztahují povinnosti stanovené v pravidlech podle
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odstavce 1.
4. Správní sankce mohou mít jednu z těchto forem:
a) snížení částky podpory, která je nebo má být vyplácena v souvislosti s
žádostmi o podporu nebo s žádostmi o platbu, jichž se týká nesplnění,
a/nebo v souvislosti s žádostmi o podporu nebo žádostmi o platbu podanými
na předchozí nebo následující roky;
b) vyplacení částky vypočtené na základě množství nebo období dotčených
nesplněním;
c) vyloučení z práva na účast na dotčeném režimu podpory nebo na
dotčeném opatření podpory.
5. Správní sankce musejí být přiměřené a odstupňované podle závažnosti,
rozsahu, trvání a opakování zjištěného nesouladu a nesmějí překročit tyto
limity:
a) částka správní sankce pro daný rok podle odst. 4 písm. a) nepřekročí 100
% částky uvedené v žádostech o podporu nebo v žádostech o platbu;
b) částka správní sankce pro daný rok podle odst. 4 písm. b) nepřekročí 100
% částky uvedené v žádosti o podporu nebo v žádosti o platbu, na niž se
sankce vztahuje;
c) výjimku podle odst. 4 písm. c) lze uložit v maximální délce tří po sobě
jdoucích let, přičemž tuto dobu lze v případě nového nesplnění obnovit.
8. S cílem sjednotit provádění tohoto článku Komise přijme prováděcí akty,
kterými stanoví podrobná procedurální a technická pravidla pro:
a) uplatnění a výpočet takových správních sankcí;
b) pro vymezení nesplnění jako méně závažného, včetně stanovení
kvantitativní prahové hodnoty vyjádřené jako nominální hodnota nebo
procentní podíl zjištěné plochy nebo způsobilé částky podpory, který by
neměl být menší než 0,5 %
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 116 odst.
3.

§ 26
Snížení dotace ve výši 3%
§ 27
Snížení dotace ve výši 10%
§ 28
Snížení dotace ve výši 25%
§ 29
Snížení dotace ve výši 50 %
§ 30
Neposkytnutí dotace
§ 31
Snížení dotace ve výši 25% vztahující se
k celému období závazku
§ 32
Snížení dotace ve výši 50 % vztahující se
k celému období závazku
§ 33
Vyřazení z opatření a vrácení dotace


32014R0640

Článek 16
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Článek 16
Neohlášení všech ploch
1. Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny zemědělské
pozemky související s plochami uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou ohlášenou v jednotné
žádosti nebo žádosti o platbu na jedné straně a ohlášenou plochou plus
celkovou plochou neohlášených pozemků na druhé straně je větší než 3

% ohlášené plochy, celková částka přímých plateb na plochu nebo
podpory v rámci opatření podpory na plochu splatných tomuto příjemci
v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti na závažnosti opomenutí.
Sankce vypočítaná v souladu s prvním pododstavcem se sníží o částku
jakýchkoli správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 odst. 2.
2. Odstavec 1 se použije rovněž na platby související s režimy
stanovenými v článcích 46 a 47 nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se na
příjemce vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle článku 92
nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní podíl snížení se uplatní na
celkovou částku plateb souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47
nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro účely restrukturalizace
a konverze.
3. Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci režimu pro malé
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) č. 1307/2013.
32014R0640

Článek 35
Článek 35
Nesoulad s jinými kritérii způsobilosti, než je velikost plochy nebo
počet zvířat, se závazky nebo s dalšími povinnostmi
1. Požadovaná podpora je zamítnuta nebo v plné výši odňata, nejsou-li
dodržena kritéria způsobilosti.
2. Požadovaná podpora je zamítnuta nebo v plné výši či zčásti odňata,
nejsou-li dodrženy tyto závazky nebo jiné povinnosti:
a) závazky stanovené v programu rozvoje venkova nebo
b) případně další povinnosti související s danou operací stanovené v
právních předpisech Unie nebo vnitrostátních právních předpisech nebo
v programu rozvoje venkova, zejména v normách a požadavcích
týkajících se veřejných zakázek, státních podpor a jiných závazných
normách a požadavcích.
3. Při rozhodování o výši zamítnuté nebo odňaté podpory v důsledku
nesouladu se závazky nebo jinými povinnostmi uvedenými v odstavci 2
přihlédne členský stát k závažnosti, rozsahu, trvání a opakování
nesouladu týkajícího se podmínek poskytování podpory podle odstavce
2.
Závažnost nesouladu závisí zejména na závažnosti z něj vyplývajících
důsledků, přičemž se zohledňují cíle nedodržených závazků nebo
povinností.
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Rozsah nesouladu závisí zejména na účinku, který vyvolá na celkovou
operaci.
Trvání závisí zejména na době, po kterou účinek trvá, nebo na možnosti
tento účinek přiměřenými prostředky ukončit.
Opakování závisí na tom, zda byl obdobný nesoulad zjištěn již dříve
během posledních čtyř let nebo v průběhu celého programového období
2014–2020, pokud jde o stejného příjemce a stejné opatření nebo typ
operace nebo o obdobné opatření v případě programového období 2007–
2013.

§ 34 odst. 1

§ 34
Závěrečná ustanovení

32014R0809

Článek 7

Článek 7
Zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek
1. V případě neoprávněné platby příjemce vrátí dotyčnou částku, která
je případně zvýšena o úrok vypočítaný v souladu s odstavcem 2.
2. Úroky se vypočítají za období od uplynutí platební lhůty pro
příjemce uvedené v inkasním příkazu, která nesmí být stanovena na více
než 60 dnů, do okamžiku vrácení nebo odečtení částky.
Použitelná úroková sazba se vypočítá podle ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, nesmí však být nižší než úroková sazba použitelná
pro vymáhání částek podle vnitrostátních předpisů.
3. Povinnost vrátit částku uvedená v odstavci 1 se neuplatní, pokud
byla platba provedena omylem příslušného orgánu nebo jiného orgánu a
pokud příjemce nemohl chybu přiměřeným způsobem odhalit.
Pokud se však chyba týká skutečností rozhodných pro výpočet dotyčné
platby, použije se první pododstavec pouze v případě, že rozhodnutí o
vrácení nebylo sděleno do 12 měsíců od provedení platby.

32013R1306

Článek 2
odst. 2

Článek 2
Definice používané v tomto nařízení
2. Pro účely financování, řízení a sledování SZP se „vyšší mocí“ a
„mimořádnými okolnostmi“ rozumějí zejména tyto případy:
a) úmrtí příjemce;
b) déletrvající pracovní neschopnost příjemce;
c) vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;
d) náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky
stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu
vyšší moci, ustanovení o snížení, neposkytnutí
nebo vrácení platby podle § 25 až 33 se
neuplatní.
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e) epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata
nebo plodiny příjemce nebo jejich část;
f) vyvlastnění celého zemědělského podniku nebo jeho velké části, nemohloli být tomuto vyvlastnění předjímáno v den podání žádosti.

32014R0640

Článek 4

Článek 4
Vyšší moc a mimořádné okolnosti

(2) Dojde-li k vyřazení
z agroenvironmentálně – klimatického opatření
podle § 10 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 48
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

32013R1305

Článek 48

25

1. Pokud jde o přímé platby, pak v případě, že příjemce
nemohl jednat v souladu s kritérii způsobilosti nebo jinými
povinnostmi v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádných
okolností, neztrácí nárok na podporu na plochu nebo zvířata,
na něž bylo možné poskytnout podporu v době, kdy k zásahu
vyšší moci nebo k mimořádným okolnostem došlo.
Pokud jde o opatření na podporu rozvoje venkova podle článků
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013, pak v případě, že
příjemce nemohl splnit závazek v důsledku zásahu vyšší moci
nebo mimořádných okolností, je příslušná platba odňata úměrně
za roky, ve kterých k zásahu vyšší moci nebo k mimořádným
okolnostem došlo. Odnětí se vztahuje pouze na ty části
závazku, u nichž nedošlo k vícenákladům nebo ztrátě příjmu
před zásahem vyšší moci nebo mimořádnými okolnostmi. Na
kritéria způsobilosti ani jiné povinnosti se odnětí
nevztahuje a neuplatní se žádná správní sankce.
Pokud jde o jiná opatření na podporu rozvoje venkova, členské
státy v případě zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností
nepožadují částečnou ani úplnou náhradu podpory. V případě
víceletých závazků nebo plateb se náhrada podpory získané v
předchozích letech nepožaduje, přičemž závazky jsou nadále
plněny a platby prováděny v následujících letech v souladu s
původní délkou jejich platnosti.
Je-li nesouladem způsobeným zásahem vyšší moci nebo
mimořádnými okolnostmi dotčena podmíněnost, neuplatní se
odpovídající správní sankce podle čl. 91 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1306/2013.

1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí
nebo vrácení platby podle § 25 až 34 se
neuplatní.

2. Případy vyšší moci a mimořádných okolností se písemně
oznamují příslušnému orgánu spolu s příslušnými důkazy, jež
tento orgán uzná za vhodné, do patnácti pracovních dnů ode
dne, kdy je tak příjemce nebo osoba jím pověřená s to učinit.
Článek 48
Ustanovení o přezkumu
Pro operace provedené podle článků 28, 29, 33 a 34 se stanoví ustanovení o
přezkumu, aby se zajistilo jejich přizpůsobení v případě změny příslušných
závazných norem, požadavků nebo povinností stanovených v uvedených
článcích, jejichž rámec mají přijaté závazky přesáhnout. Toto ustanovení o
přezkumu se vztahuje rovněž na úpravy nezbytné s cílem zamezit dvojímu
financování postupů uvedených v článku 43 nařízení (EU) č. 1307/2013 v
případě změn těchto postupů.
Operace provedené podle článků 28, 29, 33 a 34, které přesahují stávající
programové období, obsahují ustanovení o přezkumu, které umožňuje jejich
přizpůsobení právnímu rámci následujícího programového období.
Pokud se taková úprava ukáže pro příjemce jako nepřijatelná, závazek
skončí a za období, během něhož byl závazek účinný, se nepožaduje vrácení
poskytnuté podpory.
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