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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

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., zákona č. 179/2014 Sb.
a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském interven-
čním fondu a o změně některých dalších zákonů (zá-
kon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.
a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se
Strategickým plánem Společné zemědělské politiky
Evropské unie v České republice podmínky prová-
dění opatření lesnicko-environmentální platby.

§ 2

Opatření lesnicko-environmentální platby

(1) Opatření lesnicko-environmentální platby
je tvořeno těmito podopatřeními:

a) zachování porostního typu hospodářského sou-
boru,

b) ochrana a reprodukce genofondu lesních dře-
vin a

c) zachování habitatových stromů.

(2) Pro účely tohoto nařízení se habitatovým
stromem rozumí životaschopný strom, s výjimkou

všech druhů rodu smrk a douglasky tisolisté, evido-
vaný v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa
s výčetní tloušťkou minimálně 40 cm a s výskytem
alespoň jednoho stromového mikrostanoviště na
kmeni stromu; stromovým mikrostanovištěm je

a) dutina nebo poranění kmene s delším rozměrem
větším než 10 cm nalézající se do výšky 3 m
kmene; u poranění musí být odhalené lýko,
běl nebo odkryté jádrové dřevo a rána nesmí
být čerstvá,

b) rozdvojení kmene do 1,3 m jeho výšky, kde
alespoň jeden z kmenů má požadovanou vý-
četní tloušťku a jeden z nich je suchý nebo po
něm zbyla vyhnilá, otevřená nebo nezavalená
dutina, nebo

c) plodnice trvalých kloboukatých dřevokazných
hub s minimálním průměrem 5 cm nalézající se
do výšky 3 m kmene.

§ 3

Žádost o zařazení do podopatření

(1) Žádost o zařazení do jednoho nebo více
podopatření spadajících pod opatření lesnicko-envi-
ronmentální platby (dále jen „žádost o zařazení“) se
podává na období plnění víceletých podmínek v délce
5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna.

(2) Do podopatření spadajícího pod opatření
lesnicko-environmentální platby může být zařazen
vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo
pozemků anebo spolek nájemců, vypůjčitelů nebo
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zeměděl-
ským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitoro-
vání společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti
společné zemědělské politiky.



pachtýřů lesa nebo pozemků, který se zaváže k pro-
vádění alespoň jednoho plnění víceletých podmínek
podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“), a to

a) do podopatření zachování porostního typu hos-
podářského souboru nebo podopatření ochrana
a reprodukce genofondu lesních dřevin na ploše
porostní skupiny vedené v evidenci jednotek
prostorového rozdělení lesa na žadatele, nebo

b) do podopatření zachování habitatových stromů
na kruhové ploše v okolí habitatového stromu
o poloměru 20 m, se středem ve středu stromu
v rámci porostní skupiny vedené v evidenci jed-
notek prostorového rozdělení lesa na žadatele.

(3) Žádost o zařazení může žadatel podat Stát-
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen
„Fond“) do 15. května prvního roku plnění více-
letých podmínek, nejpozději však společně s podáním
žádosti o poskytnutí dotace.

(4) Součástí žádosti o zařazení je

a) geoprostorová informace o zařazovaných plo-
chách porostních skupin,

b) geoprostorová informace o zařazovaných kru-
hových plochách v okolí habitatových stromů,

c) nájemní nebo pachtovní smlouva nebo smlouva
o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená s vlastní-
kem nebo se spoluvlastníky s dvoutřetinovou
většinou spoluvlastnických podílů umožňující
dodržet plnění víceletých podmínek podle od-
stavce 1, není-li žadatelem vlastník nebo spolu-
vlastník dvoutřetinové většiny spoluvlastnic-
kých podílů,

d) písemný souhlas vlastníka nebo spoluvlastníků
s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických
podílů se zařazením do podopatření spadajícího
pod opatření lesnicko-environmentální platby,
není-li žadatelem vlastník nebo spoluvlastník
dvoutřetinové většiny spoluvlastnických podí-
lů, a

e) potvrzení odborného lesního hospodáře o sku-
tečnostech uvedených v § 4 (dále jen „potvrzení
odborného lesního hospodáře“).

(5) Fond rozhodne o zařazení žadatele do pod-

opatření spadajícího pod opatření lesnicko-environ-
mentální platby, jestliže jsou splněny podmínky sta-
novené tímto nařízením.

(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení
do dne zařazení žadatele do podopatření spadajícího
do opatření lesnicko-environmentální platby podle
odstavce 5 nelze v žádosti o zařazení měnit plochu
zařazované porostní skupiny nebo kruhovou plochu
v okolí habitatového stromu.

(7) Žádost o zařazení do podopatření zachování
habitatových stromů lze podat nejdříve v roce 2024.

§ 4

Změna porostní skupiny při zařazení

(1) Žadatel může změnit zákres hranic porost-
ních skupin oproti jejich zákresu v lesním hospodář-
ském plánu nebo lesní hospodářské osnově2) (dále
jen „plán nebo osnova“) pouze z důvodu jejich
zpřesnění s ohledem na skutečný průběh těchto hra-
nic v terénu.

(2) Pokud se plocha zařazované porostní sku-
piny liší od plochy porostní skupiny v plánu nebo
osnově

a) nejvýše o 15 %, žadatel zohlední při zařazování
porostní skupiny tuto změnu, nebo

b) o více než 15 % a méně než 100 %, žadatel
zohlední při zařazování porostní skupiny tuto
změnu s potvrzením odborného lesního hospo-
dáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou po-
rostní skupinu.

(3) Pokud se plocha zařazované porostní sku-
piny liší od plochy porostní skupiny v plánu nebo
osnově o 100 %, Fond porostní skupinu nezařadí.

(4) Pokud se zařazovaná porostní skupina na-
chází nejméně na 95 % plochy v rámci porostní sku-
piny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás, který ob-
klopuje tuto porostní skupinu (dále jen „pás“), v šíři
20 m, Fond takovou porostní skupinu zařadí. Pokud
porostní skupina nesplňuje tuto podmínku polohové
přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v rámci
porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené
o pás v šíři 50 m, lze ji zařadit pouze s potvrzením
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2) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.



odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že
se jedná o celou porostní skupinu.

(5) Zařazovanou porostní skupinu, která se ne-
nachází nejméně na 95 % plochy v rámci porostní
skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři
50 m, Fond nezařadí.

(6) Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje
podmínku polohové přesnosti podle odstavce 4 a ne-
dochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo
osnovy, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s po-
tvrzením odborného lesního hospodáře, který dále
potvrdí, že se jedná o totožnou porostní skupinu.

(7) Při zařazení nemůže dojít k překryvu po-
rostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha za-
řazované porostní skupiny zasahuje do plochy po-
rostní skupiny jiného žadatele, lze porostní skupinu
zařadit; na plochu překryvu Fond dotaci nepo-
skytne. V případě překryvu porostní skupiny s dílem
půdního bloku vedeným v evidenci využití půdy po-
dle uživatelských vztahů lze porostní skupinu zařa-
dit; na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

§ 5

Podmínky zařazení do podopatření zachování
porostního typu hospodářského souboru

(1) Žadatel může každoročně podat pouze
jednu žádost o zařazení do podopatření zachování
porostního typu hospodářského souboru.

(2) Do podopatření zachování porostního typu
hospodářského souboru lze zařadit celou porostní
skupinu2) na lesních pozemcích2) na území České
republiky, která nejméně 50 % své plochy leží na
území Natura 20003) nebo zvláště chráněného
území3) a na které není uplatňován titul zachování
hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 147/
/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zachování hospodářského souboru lesního
porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve
znění pozdějších předpisů, nebo podopatření zacho-
vání porostního typu hospodářského souboru podle
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách posky-
tování dotací v rámci opatření lesnicko-environmen-

tální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění poz-
dějších předpisů.

(3) Do podopatření zachování porostního typu
hospodářského souboru nelze zařadit žadatele, který
je státní příspěvkovou organizací, organizační slož-
kou státu nebo státním podnikem.

(4) Do podopatření zachování porostního typu
hospodářského souboru nelze zařadit porostní sku-
pinu, která se nachází na území hlavního města
Prahy.

(5) Do podopatření zachování porostního typu
hospodářského souboru lze zařadit porostní sku-
pinu, která má alespoň jednu etáž2) a splňuje násle-
dující podmínky:

a) náleží do jednoho z podporovaných porostních
typů hospodářského souboru4) uvedeného v pří-
loze k tomuto nařízení a

b) dosahuje věku minimálně začátku doby ob-
novy, která se vypočte jako rozdíl mezi ob-
mýtní dobou a polovinou obnovní doby4); v pří-
padě, že obmýtní doba etáže uvedená v plánu
nebo osnově je vyšší než horní hranice obmýtní
doby uvedená pro příslušný porostní typ v pří-
loze k tomuto nařízení, využije se pro vyhod-
nocení splnění této podmínky hodnota horní
hranice obmýtní doby pro příslušný porostní
typ podle přílohy k tomuto nařízení (dále jen
„zvolená etáž“).

(6) V případě víceetážové porostní skupiny
musí dosahovat průměrná hodnota zakmenění5)
zvolené etáže nebo součet hodnot zakmenění zvole-
ných etáží nejméně hodnoty 5 na celé ploše porostní
skupiny.

(7) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu
pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do pod-
opatření zachování porostního typu hospodářského
souboru, uložené v digitální formě v Ústavu pro hos-
podářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).
Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy
žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo
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3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
5) § 7 písm. f) vyhlášky č. 84/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat
předešlého plánu nebo osnovy.

(8) Žadatel musí v terénu viditelně označit hra-
nice porostní skupiny, které nejsou jinak rozpozna-
telné.

§ 6

Podmínky zařazení do podopatření ochrana
a reprodukce genofondu lesních dřevin

(1) Žadatel může každoročně podat pouze
jednu žádost o zařazení do podopatření ochrana a re-
produkce genofondu lesních dřevin. Největší cel-
ková zařazovaná plocha na jednoho žadatele je
1 000 ha za všechny podané žádosti o zařazení
v rámci tohoto podopatření za celé programové ob-
dobí.

(2) Do podopatření ochrana a reprodukce ge-
nofondu lesních dřevin lze zařadit celou porostní
skupinu2) na lesních pozemcích2) na území České
republiky, s výjimkou území hlavního města Prahy,
která je uznána jako zdroj selektovaného reproduk-
čního materiálu a na které není uplatňováno pod-
opatření ochrana a reprodukce genofondu lesních
dřevin podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to porostů

a) fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny
uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013
Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, nebo

b) fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny
uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013
Sb., s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní
a modřínu opadavého.

(3) Porostní skupina, která je předmětem žá-
dosti o zařazení, musí být zařazena do Národního
programu ochrany a reprodukce genofondu lesních
dřevin6) nebo žadatel podal žádost o její zařazení do
Národního programu ochrany a reprodukce geno-
fondu lesních dřevin6) a je vedena v ústřední evidenci
reprodukčního materiálu lesních dřevin7).

(4) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu
pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do pod-

opatření ochrana a reprodukce genofondu lesních
dřevin, uložené v digitální formě v datovém skladu.
Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy
žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo
osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat
předešlého plánu nebo osnovy.

(5) Žadatel musí v terénu viditelně označit hra-
nice porostní skupiny, které nejsou jinak rozpozna-
telné.

§ 7

Podmínky zařazení do podopatření
zachování habitatových stromů

(1) Žadatel může každoročně podat pouze
jednu žádost o zařazení do podopatření zachování
habitatových stromů. Minimální počet zařazovaných
kruhových ploch v okolí habitatových stromů na
jednoho žadatele je 10 ploch na jednu žádost a maxi-
mální počet je 1 000 ploch na všechny podané žá-
dosti o zařazení v rámci tohoto podopatření za celé
programové období.

(2) Do podopatření zachování habitatových
stromů nelze zařadit žadatele, který je státní příspěv-
kovou organizací, organizační složkou státu nebo
státním podnikem.

(3) Do podopatření zachování habitatových
stromů lze zařadit kruhové plochy v okolí habitato-
vých stromů na lesních pozemcích2) na území České
republiky vymezené mimo území hlavního města
Prahy a území Natura 20003) nebo zvláště chráně-
ného území3) v evidenci jednotek prostorového roz-
dělení lesa.

(4) Na ploše porostní skupiny nelze zařadit
kruhové plochy v okolí habitatových stromů v pří-
padě, že je daná porostní skupina zařazena

a) do podopatření zachování porostního typu hos-
podářského souboru nebo do podopatření
ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin,

b) do podopatření zachování porostního typu hos-
podářského souboru a ochrana a reprodukce
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6) § 2a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2d odst. 4 a § 2g odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



genofondu lesních dřevin podle nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

c) do titulu zachování hospodářského souboru
podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nebo

d) do titulu zlepšování druhové skladby podle na-
řízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmí-
nek pro poskytování dotací na lesnicko-envi-
ronmentální opatření, ve znění pozdějších před-
pisů.

(5) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu
pro porostní skupinu, ve které hodlá zařadit kruhové
plochy v okolí habitatových stromů do podopatření
zachování habitatových stromů, uložené v digitální
formě v datovém skladu. Pokud v prvním roce plat-
nosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém
skladu platný plán nebo osnovu, lze kruhovou plo-
chu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo
osnovy.

(6) Habitatový strom musí být ve vzdálenosti
alespoň 20 m od hranice porostních skupin evidova-
ných na žadatele a ve vzdálenosti alespoň 40 m od
jiného habitatového stromu.

(7) Žadatel v terénu habitatový strom barevně
označí vlnovkou, vyjma žluté barvy, o šířce 5 cm ve
výšce 130 cm kmene. Nad vlnovkou bude uvedeno
žadatelem zvolené označení habitatového stromu
o velikosti znaku alespoň 15 cm.

(8) Žadatel uvede polohu habitatového stromu
prostřednictvím geolokačního nástroje v evidenci
jednotek prostorového rozdělení lesa.

§ 8

Žádost o poskytnutí dotace

(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný
kalendářní rok může podat žadatel každoročně po
dobu plnění víceletých podmínek Fondu, a to nej-
později do 15. května kalendářního roku, za který
má být dotace poskytnuta.

(2) Současně s podáním žádosti o poskytnutí
dotace podle odstavce 1 žadatel podá Fondu na for-
muláři jednotné žádosti informaci o veškeré jím ob-
hospodařované ploše.

(3) Žadatel, který podal žádost o zařazení do
podopatření zachování porostního typu hospodář-

ského souboru, uvede v žádosti o poskytnutí dotace
také

a) identifikaci2) zvolených etáží,

b) geoprostorovou informaci, která definuje plo-
chu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařa-
zení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,

c) údaje z plánu nebo osnovy a

d) v případě provádění obnovy údaj o prováděné
obnově.

(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do
podopatření ochrana a reprodukce genofondu les-
ních dřevin, uvede v žádosti o poskytnutí dotace také

a) identifikaci2) zařazené porostní skupiny, která
splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,

b) geoprostorovou informaci, která definuje plo-
chu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařa-
zení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a

c) údaje z plánu nebo osnovy.

(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do
podopatření zachování habitatových stromů, uvede
v žádosti o poskytnutí dotace také

a) identifikaci kruhových ploch v okolí habitato-
vých stromů,

b) geoprostorovou informaci, která definuje kru-
hové plochy v okolí habitatových stromů uve-
dených v žádosti o zařazení, na které žádá o po-
skytnutí dotace,

c) údaje z plánu nebo osnovy a

d) v případě provádění obnovy údaj o prováděné
obnově.

§ 9

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond dotaci na opatření lesnicko-environ-
mentální platby poskytne, jestliže

a) je žadatel zařazen do podopatření spadajícího
pod opatření lesnicko-environmentální platby
a do tohoto podopatření je zařazena také po-
rostní skupina nebo kruhová plocha v okolí ha-
bitatových stromů uvedená v žádosti o zařazení,

b) nezjistil u žadatele porušení podmínky pod-
opatření spadajícího pod opatření lesnicko-
-environmentální platby v příslušném kalendář-
ním roce, jehož následkem by bylo snížení, ne-
poskytnutí nebo vrácení dotace,
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c) žadatel v kalendářním roce, za který má být do-
tace poskytnuta, dodržuje pravidla podmíně-
nosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pra-
vidla podmíněnosti plateb zemědělcům, která
jsou platná i na porostních skupinách zařaze-
ných do opatření podle nařízení vlády č. 29/
/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařaze-
ných do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle
nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, nebo zařazených do podopatření
spadajících pod opatření lesnicko-environmen-
tální platby, a

d) žadatel má po celou dobu plnění víceletých
podmínek plán nebo osnovu pro zařazenou po-
rostní skupinu nebo porostní skupinu, na které
se nachází zařazená kruhová plocha, uloženou
v digitální formě v datovém skladu.

(2) Dotaci na podopatření zachování porostního
typu hospodářského souboru Fond poskytne, jestli-
že

a) ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci
případné obnovy zvolené etáže porostní sku-
piny je po celou dobu plnění víceletých podmí-
nek zachován zařazený porostní typ hospodář-
ského souboru; dotace se poskytne i v případě,
dojde-li ke změně podle § 12 odst. 9 nebo při
změně plánu nebo osnovy ke změně porostního
typu topolový kódu 8 na jiný podporovaný po-
rostní typ hospodářského souboru,

b) v případě provádění obnovy zvolené etáže v po-
rostní skupině je v obnovené etáži dodrženo za-
stoupení hlavních dřevin charakteristických pro
porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar
lesa u lesa nízkého4) nejpozději v době zajiště-
ní následného porostu8); pokud je zastoupení
hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních
dřevin podle přílohy k tomuto nařízení nejméně
50 %, jedná se o převažující zastoupení,

c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v po-
rostní skupině je nejpozději do 31. října posled-
ního roku plnění víceletých podmínek v obno-
vené etáži dodrženo zastoupení hlavních dře-
vin charakteristických pro porostní typ alespoň

50 % nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého4)
podle přílohy k tomuto nařízení,

d) v případě víceetážové porostní skupiny dosa-
huje průměrná hodnota zakmenění5) zvolené
etáže nebo součet hodnot zakmenění zvolených
etáží nejméně hodnoty 5 na celé ploše porostní
skupiny; to neplatí, pokud je ve zvolené etáži
prováděna obnova, a

e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařa-
zené porostní skupiny, pokud nejsou identifi-
kovatelné, po celou dobu plnění víceletých pod-
mínek podle § 3 odst. 1.

(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní
typy hospodářských souborů jsou stanoveny v pří-
loze k tomuto nařízení. Při kontrole se hlavní dře-
viny charakteristické pro porostní typy hospodář-
ských souborů zohlední pouze v případě obnovy
porostní skupiny.

(4) Dotaci na podopatření ochrana a reprodukce
genofondu lesních dřevin Fond poskytne, jestliže ža-
datel

a) na každé zařazené porostní skupině provede
nejméně jednou v průběhu plnění víceletých
podmínek sběr reprodukčního materiálu še-
trnými technologiemi, za které se považuje sběr
reprodukčního materiálu ze stojících stromů
postupem nepoškozujícím stromy a semenný
materiál,

b) podá oznámení o sběru reprodukčního mate-
riálu provedeného podle písmene a) pověřené
osobě9), a to alespoň 15 dnů před sběrem repro-
dukčního materiálu; přesné datum sběru oznámí
žadatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny
předem,

c) má po celou dobu plnění víceletých podmínek
předmětnou porostní skupinu zařazenou v Ná-
rodním programu ochrany a reprodukce geno-
fondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její
zařazení,

d) má po celou dobu plnění víceletých podmínek
předmětnou porostní skupinu vedenou
v ústřední evidenci reprodukčního materiálu
lesních dřevin7) a
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e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařa-
zené porostní skupiny, pokud nejsou jinak roz-
poznatelné, po celou dobu plnění víceletých
podmínek podle § 3 odst. 1.

(5) Dotaci na podopatření zachování habitato-
vých stromů Fond poskytne, jestliže

a) se na dané kruhové ploše nachází habitatový
strom podle § 2 odst. 2,

b) žadatel po celou dobu plnění víceletých podmí-
nek neprovede na kruhové ploše v okolí habi-
tatového stromu o poloměru 20 m úmyslnou
těžbu a

c) žadatel v terénu habitatové stromy viditelně
označí tak, jak je uvedeno v § 7 odst. 7.

§ 10

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a) 195 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do
podopatření zachování porostního typu hospo-
dářského souboru,

b) 71 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do
podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin a

c) 143 EUR/1 ha kruhové plochy zařazené do
podopatření zachování habitatových stromů.

(2) Výši dotace na podopatření spadající pod
opatření lesnicko-environmentální platby Fond vy-
počte jako součin plochy porostní skupiny nebo
kruhové plochy, na kterou je poskytována dotace
v rámci příslušného podopatření, a sazby stanovené
podle odstavce 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České re-
publiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte
podle směnného kurzu, který je uveřejněn vÚředním
věstníku Evropské unie, k 31. prosinci roku před-

cházejícímu roku, za který se dotace poskytuje.
Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, po-
užije se nejbližší předcházející.

§ 11

Změna plochy

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu plnění víceletých
podmínek zařadit novou porostní skupinu do pod-
opatření zachování porostního typu hospodářského
souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce ge-
nofondu lesních dřevin, podá na tuto porostní sku-
pinu novou žádost o zařazení do nového plnění více-
letých podmínek. Plnění podmínek se posuzuje
u nové porostní skupiny zařazené do nového plnění
víceletých podmínek samostatně.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu plnění
víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 došlo ke sní-
žení plochy porostní skupiny zařazené do podopa-
tření zachování porostního typu hospodářského
souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce ge-
nofondu lesních dřevin na základě

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s círk-
vemi a náboženskými společnostmi10),

b) provedení pozemkové úpravy11),

c) zřízení veřejně prospěšné stavby12),

d) obnovy katastrálního operátu13), nebyla-li pro-
vedena na podkladě výsledků pozemkových
úprav, nebo

e) změny vymezení oblasti Natura 20003) nebo
zvláště chráněného území3),

Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše
porostní skupiny; takto Fond postupuje již v roce,
v němž došlo ke snížení plochy.

(3) Pokud v průběhu plnění víceletých podmí-
nek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně
plochy porostní skupiny zařazené do podopatření
zachování porostního typu hospodářského souboru
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nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin na základě jiných skutečností než uve-
dených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změ-
něnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne
o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla
původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu plnění víceletých podmí-
nek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně
plochy porostní skupiny zařazené do podopatření
zachování porostního typu hospodářského souboru
nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin oproti plánu nebo osnově platným
v době prvního zařazení porostní skupiny

a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žá-
dosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změ-
něnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto
změněnou plochu a v případě snížení plochy
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plo-
chu, o kterou byla původní plocha snížena,

b) o více než 15 % a méně než 100 % a žadatel
Fondu podá potvrzení odborného lesního hos-
podáře podle odstavce 9, Fond žadateli na zá-
kladě žádosti o poskytnutí dotace, ve které ža-
datel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci
na tuto změněnou plochu a v případě snížení
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté
na plochu, o kterou byla původní plocha sní-
žena, nebo

c) o 100 %, Fond rozhodne o vyřazení porostní
skupiny z podopatření zachování porostního
typu hospodářského souboru nebo podopatření
ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plo-
chu celé zařazené porostní skupiny, na které
byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu plnění víceletých podmí-
nek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně
plochy porostní skupiny zařazené do podopatření
zachování porostního typu hospodářského souboru
nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin oproti plánu nebo osnově platným
v době prvního zařazení porostní skupiny tak, že

a) se porostní skupina nachází nejméně na 95 %
plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo
osnovy zvětšené o pás v šíři 20 m, Fond žadateli
na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které
žadatel změněnou plochu uvede, poskytne do-
taci na tuto změněnou plochu,

b) porostní skupina nesplňuje podmínku polohové
přesnosti podle písmene a), ale nachází se nej-
méně na 95 % plochy v rámci porostní skupiny
z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři 50 m

a žadatel Fondu podá potvrzení odborného les-
ního hospodáře podle odstavce 9, Fond žadateli
na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které
žadatel změněnou plochu uvede, poskytne do-
taci na tuto změněnou plochu, nebo

c) se porostní skupina nenachází nejméně na 95 %
plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo
osnovy zvětšené o pás v šíři 50 m, Fond roz-
hodne o vyřazení porostní skupiny z podopa-
tření zachování porostního typu hospodářského
souboru nebo podopatření ochrana a repro-
dukce genofondu lesních dřevin a rozhodne
o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé za-
řazené porostní skupiny, na které byla pod-
mínka porušena.

(6) Pokud v průběhu plnění víceletých podmí-
nek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně
plochy porostní skupiny zařazené do podopatření
zachování porostního typu hospodářského souboru
nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin tak, že zařazovaná porostní skupina
splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a ne-
dochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo
osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto
porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odbor-
ného lesního hospodáře podle odstavce 9.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu
porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha
porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do
plochy porostní skupiny jiného žadatele, lze na po-
rostní skupinu podat žádost o změnu zařazení; na
plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě
překryvu porostní skupiny s dílem půdního bloku
vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů lze na porostní skupinu podat
žádost o změnu zařazení; na plochu překryvu Fond
dotaci neposkytne.

(8) Jestliže došlo ke změně plochy porostní sku-
piny zařazené do podopatření zachování porostního
typu hospodářského souboru nebo podopatření
ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, ža-
datel podá Fondu žádost o změnu zařazení do nej-
bližšího 15. května.

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží
potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově za-
řazovaná změněná plocha porostní skupiny splňuje
podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5
písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé
porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel za-
jistí viditelné označení hranice nově zařazované plo-
chy porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jinak
rozpoznatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odbor-
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ného lesního hospodáře nebo bude-li kontrolou na
místě zjištěno, že nebyla zařazena celá porostní sku-
pina, vyřadí Fond porostní skupinu z podopatření
zachování porostního typu hospodářského souboru
nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin a rozhodne o vrácení dotace poskyt-
nuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
podané podle odstavců 2 a 3 rozhodne o zařazení do
podopatření zachování porostního typu hospodář-
ského souboru nebo podopatření ochrana a repro-
dukce genofondu lesních dřevin s přihlédnutím ke
změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu za-
řazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2
nebo 3 zařazenou do podopatření zachování porost-
ního typu hospodářského souboru nebo podopa-
tření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vy-
řazení žadatele z příslušného podopatření; případná
povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není do-
tčena.

(11) U podopatření zachování habitatových
stromů se při změně zákresu porostních skupin od-
stavce 1 až 10 použijí obdobně.

(12) Pokud plocha zařazené kruhové plochy
u podopatření zachování habitatových stromů pře-
sahuje hranici porostní skupiny do porostní skupiny
stejného žadatele a pokud se nejedná o porostní sku-
pinu podle § 7 odst. 4, je tato plocha způsobilá pro
poskytnutí dotace.

(13) Pokud u podopatření zachování habitato-
vých stromů dojde ke změně kruhové plochy tak, že
se vzdálenost středu kruhové plochy od středu za-
řazovaného habitatového stromu liší
a) nejvýše o 50 m, žadatel tuto změnu zohlední při

zařazování habitatového stromu, nebo

b) o více než 50 m, Fond habitatový strom vyřadí.

(14) Po zařazení kruhové plochy v okolí habi-
tatového stromu bude umožněna změna zákresu
plochy pouze Fondem, a to na základě kontroly na
místě, přičemž odchylka středu kruhové plochy po-
dle § 3 odst. 2 písm. b) od středu habitatového
stromu může být nejvýše 5 m.

§ 12

Změny v zařazené porostní skupině

(1) V případě změny identifikace zařazené po-
rostní skupiny podá žadatel Fondu nejpozději v dru-
hém roce platnosti nového plánu nebo osnovy žá-
dost o změnu zařazení, ve které uvede původní iden-
tifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy,

které žadatel předal v digitální formě do datového
skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení
rozhodne o změně zařazení do podopatření spadají-
cího pod opatření lesnicko-environmentální platby
s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo
osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení
podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti
plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu
nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit
dotaci nebo její část tím není dotčena.

(3) Jestliže na základě změny plánu nebo
osnovy dojde ke sloučení porostních skupin se shod-
ným rokem plnění víceletých podmínek nebo k roz-
dělení porostní skupiny, Fond na základě žádosti
o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do
podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-envi-
ronmentální platby a poskytne dotaci na plochu
nově vzniklé porostní skupiny nebo součet ploch
nově vzniklých porostních skupin s identifikací z no-
vého plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 11
odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny za-
řazené porostní skupiny se shodným rokem plnění
víceletých podmínek nebo u podopatření zachování
porostního typu hospodářského souboru porostní
skupiny se shodným porostním typem hospodářské-
ho souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou po-
rostní skupinu z podopatření spadajícího pod opa-
tření lesnicko-environmentální platby a žadatel je
povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé
porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Jestliže dojde ke sloučení zařazených porost-
ních skupin nebo k rozdělení zařazené porostní sku-
piny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prosto-
rové tolerance podle § 11 odst. 4 až 6 při územní
změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje
oproti plánu nebo osnově platným v době prvního
zařazení do opatření lesnicko-enviromentální platby.

(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařa-
zení podle § 11 odst. 8 nejpozději v roce následují-
cím po roce obdržení výsledků kontroly v případě,
že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn
nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením
podle § 3 odst. 5 a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než
3 m, nebo

b) prostorový rozdíl plochy zařazené porostní
skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné
kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro
každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny
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z podopatření zachování porostního typu hospodář-
ského souboru nebo podopatření ochrana a repro-
dukce genofondu lesních dřevin a vrácení dotace na
plochu zařazené porostní skupiny, jestliže žadatel
nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvede-
ného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední
v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu
platnosti plánu nebo osnovy.

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

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle
odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní
skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na
místě.

(9) V případě změny porostního typu hospo-
dářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května
žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový po-
rostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna
porostního typu hospodářského souboru zvolené
etáže porostní skupiny u podopatření zachování
porostního typu hospodářského souboru na jiný
podporovaný porostní typ hospodářského souboru
provedena s ohledem na udržení nebo dosažení
příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech
Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, musí
být potvrzena odborným lesním hospodářem a sou-
hlasným stanoviskem místně příslušného orgánu
ochrany přírody.

(10) Žadatel není povinen postupovat podle od-
stavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porost-
ního typu topolový kódu 8 na jiný podporovaný
porostní typ hospodářského souboru dojde při
změně plánu nebo osnovy.

§ 13

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
vzdálenosti alespoň 20 m od hranice porostních sku-
pin evidovaných na žadatele nebo vzdálenosti ale-
spoň 40 m od jiného habitatového stromu uvedenou
v § 7 odst. 6, neposkytne žadateli na jednu z kruho-
vých ploch, na které porušil podmínku, dotaci na
příslušný kalendářní rok.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
zajištění viditelného označení hranice porostní sku-
piny uvedenou v § 9 odst. 2 písm. e), § 9 odst. 4
písm. e) nebo § 11 odst. 9, sníží dotaci u podopatření
spadajícího pod opatření lesnicko-environmentál-
ní platby za příslušný kalendářní rok, vypočtenou
podle § 10, o 3 %.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
uvedenou v § 9 odst. 4 písm. a) tím, že neprovedl
nejméně jeden sběr reprodukčního materiálu šetr-
nými technologiemi nepoškozujícími stromy nej-
později do konce pátého roku plnění víceletých pod-
mínek, neposkytne žadateli na zařazenou porostní
skupinu, na které porušil tuto podmínku, dotaci na
příslušný kalendářní rok.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
uvedenou v § 9 odst. 4 písm. c) tím, že nebude mít
po celou dobu plnění víceletých podmínek předmět-
nou porostní skupinu zařazenou v Národním pro-
gramu ochrany a reprodukce genofondu lesních dře-
vin6) nebo nepodal žádost o její zařazení, nepo-
skytne žadateli na zařazenou porostní skupinu, na
které porušil tuto podmínku, dotaci na příslušný
kalendářní rok.

(5) Pokud se u podopatření podle § 9 odst. 5
písm. a) v rámci kontroly prováděné Fondem nena-
lézá habitatový strom nejvýše 50 m od deklarova-
ného umístění, neposkytne Fond žadateli na tuto
kruhovou plochu, na které porušil podmínku, dotaci
na příslušný kalendářní rok.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
uvedenou v § 9 odst. 5 písm. b) tím, že provedl na
ploše do vzdálenosti 20 m od habitatového stromu
úmyslnou těžbu, neposkytne žadateli na zařazenou
kruhovou plochu, na které porušil podmínku, dotaci
na příslušný kalendářní rok.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
uvedenou v § 9 odst. 5 písm. c) tím, že v terénu ha-
bitatové stromy viditelně neoznačil podle § 7 odst. 7,
neposkytne žadateli na zařazenou kruhovou plochu,
na které porušil podmínku, dotaci na příslušný ka-
lendářní rok.

§ 14

Vyřazení a vrácení dotace

(1) Požádá-li žadatel o vyřazení z podopatření
spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální
platby, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na
základě žádosti podle § 8 poskytnuta dotace, roz-
hodne Fond o jejím vrácení.

(2) Zjistí-li Fond, že u zařazené kruhové plochy
byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena
podmínka podle § 7 odst. 6, Fond vyřadí kruhovou
plochu z podopatření zachování habitatových
stromů a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na
celou kruhovou plochu, na které byla tato podmínka
porušena.

(3) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla
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v průběhu plnění víceletých podmínek porušena
podmínka podle § 9 odst. 1 písm. d), Fond vyřadí
porostní skupinu nebo kruhovou plochu z podopa-
tření zachování habitatových stromů a rozhodne
o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní
skupiny nebo kruhové plochy, na které byla tato
podmínka porušena.

(4) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla
v průběhu plnění víceletých podmínek porušena
podmínka podle § 9 odst. 2 písm. a), a pokud se
nejedná o změnu porostního typu hospodářského
souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v pří-
loze k tomuto nařízení, Fond vyřadí porostní sku-
pinu z podopatření zachování porostního typu hos-
podářského souboru a rozhodne o vrácení dotace
poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které
byla tato podmínka porušena.

(5) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla
v průběhu plnění víceletých podmínek porušena
podmínka podle § 9 odst. 2 písm. b), c) nebo d),
Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření zacho-
vání porostního typu hospodářského souboru a roz-
hodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé
porostní skupiny, na které byla tato podmínka po-
rušena.

(6) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní sku-
piny byla v průběhu plnění víceletých podmínek po-
rušena alespoň jedna podmínka podle § 9 odst. 4
písm. a), b), c) nebo d), Fond vyřadí porostní sku-
pinu z podopatření ochrana a reprodukce genofondu
lesních dřevin a rozhodne o vrácení dotace poskyt-
nuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla
tato podmínka porušena.

(7) Zjistí-li Fond, že u zařazené kruhové plochy
byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena
alespoň jedna podmínka podle § 9 odst. 5, Fond vy-
řadí kruhovou plochu z podopatření zachování ha-
bitatových stromů a rozhodne o vrácení dotace po-

skytnuté na celou kruhovou plochu, na které byla
tato podmínka porušena.

(8) Zjistí-li Fond, že se u podopatření zacho-
vání habitatových stromů nenalézá habitatový strom
nejvýše 50 m od deklarovaného umístění, Fond vy-
řadí kruhovou plochu z podopatření a rozhodne
o vrácení dotace poskytnuté na celou kruhovou plo-
chu, na které byla tato podmínka porušena.

(9) Dotace se nevrací, nesplní-li žadatel plnění
víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s círk-

vemi a náboženskými společnostmi10),
b) provedení pozemkové úpravy11),

c) zřízení veřejně prospěšné stavby12),
d) obnovy katastrálního operátu13), nebyla-li pro-

vedena na podkladě výsledků pozemkových
úprav, nebo

e) změny vymezení oblasti Natura 20003) nebo
zvláště chráněného území3).

§ 15

Společná ustanovení

(1) Jednu porostní skupinu nebo kruhovou plo-
chu v rámci jednotlivých podopatření spadajících
pod opatření lesnicko-environmentální platby může
zařadit pouze jeden žadatel.

(2) Při výpočtu číselných údajů podle tohoto
nařízení se použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa. U zakmenění se použije matema-
tické zaokrouhlování na celé číslo a u zastoupení
dřevin na celá procenta.

§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

v z. Ing. Jurečka v. r.

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
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73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2023

o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

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., zákona č. 179/2014 Sb.
a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/
/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009
Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné
předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské
unie“)1) a v souladu se Strategickým plánem Spo-
lečné zemědělské politiky Evropské unie v České re-
publice stanovuje

a) povinné požadavky na hospodaření (dále jen
„požadavek“) vymezené předpisem Evropské

unie2), standardy dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu půdy (dále jen „stan-
dard“), jejich podmínky pro oblasti pravidel
podmíněnosti3) a důsledky jejich porušení pro
poskytování dotací podle předpisu Evropské
unie4) (dále jen „dotace“) a

b) minimální požadavky, které se týkají používání
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen
„minimální požadavek“), a důsledky jejich po-
rušení pro poskytování dotací podle předpisu
Evropské unie5).

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) hlavní plodinou plodina různých rodů rostlin
podle definice botanického systému klasifikace
plodin nebo kultura kteréhokoliv druhu bruk-
vovitých, lilkovitých nebo tykvovitých, která je

Sbírka zákonů č. 73 / 2023Strana 1150 Částka 43

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla
podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zeměděl-
ským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitoro-
vání společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti
společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023.

2) Čl. 12 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
Čl. 83 odst. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.

3) Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
Čl. 6 písm. b) a d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

4) Čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
Čl. 83 až 85 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 6 až 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

5) Čl. 31 odst. 5 písm. b) a čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.



na ploše dílu půdního bloku evidovaná v evi-
denci půdy, pěstovaná v příslušném roce podá-
ní jednotné žádosti ve vegetačním období od
1. června do 31. srpna, která je určená ke sklizni
a kterou žadatel uvede v jednotné žádosti; při-
čemž pokud se druhy plodin obsažené v růz-
ných směsích od sebe navzájem liší, jsou tyto
různé směsi samostatnou jedinou plodinou,

b) environmentálně citlivou plochou plocha dílu
půdního bloku nebo jeho části s trvalým trav-
ním porostem, která se nachází k 1. lednu pří-
slušného roku v oblastech podle § 5 odst. 1 to-
hoto nařízení, a

c) rozhodným datem datum podání jednotné žá-
dosti; pokud jsou při kontrole na místě nebo
kontrolou prostřednictvím monitorování ploch
zjištěny údaje odlišné od údajů uvedených v jed-
notné žádosti, je rozhodným datem datum pro-
vedení této kontroly.

(2) Neprodukční plochou je

a) krajinný prvek nebo jeho část, která se nachází
na dílu půdního bloku s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda, travní porost
nebo úhor evidované v evidenci využití půdy
podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence
využití půdy“) na žadatele,

b) úhor s porostem, jehož plocha se nachází na
dílu půdního bloku od 1. února příslušného
roku v evidenci využití půdy s druhem země-
dělské kultury úhor,

c) nektarodárný úhor podle nařízení vlády upra-
vujícího poskytování přímých plateb zeměděl-
cům,

d) zelený úhor podle nařízení vlády upravujícího
poskytování přímých plateb zemědělcům,

e) ochranný pás kolem evidovaného krajinného
prvku, který se nachází na dílu půdního bloku
nebo s ním má společnou hranici, s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda, o mini-
mální šířce 1 metr od hranice evidovaného kra-
jinného prvku a o maximální započitatelné šířce
pásu 30 metrů od hranice evidovaného krajin-
ného prvku,

f) ozeleněný kolejový řádek, jehož plocha odpo-
vídá kolejovým řádkům mechanizace a je zalo-
žen na části plochy dílu půdního bloku s dru-
hem zemědělské kultury standardní orná půda

o minimální šířce 1,5 metru a o maximální za-
počitatelné šířce pásu 6 metrů,

g) ochranný pás typu souvrať, jehož plocha je vy-
mezená na části plochy dílu půdního bloku
s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda a je založen od okraje dílu půdního bloku
o minimální šířce 6 metrů a o maximální zapo-
čitatelné šířce pásu 30 metrů,

h) ochranný pás podél vody typu základní podle
nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům o maximální započi-
tatelné šířce pásu 30 metrů,

i) ochranný pás podél vody typu prémiový podle
nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům o maximální započi-
tatelné šířce pásu 30 metrů,

j) ochranný pás o maximální započitatelné šířce
pásu 30 metrů založený půdoochrannými tech-
nologiemi č. 5 nebo 6 podle přílohy č. 1 k to-
muto nařízení s plodinami podle přílohy č. 2
k tomuto nařízení nebo půdoochrannými tech-
nologiemi č. 7 nebo 8 podle přílohy č. 3 k to-
muto nařízení s plodinami podle přílohy č. 4
k tomuto nařízení vyjma obilnin ječmen, oves,
proso seté, pšenice, tritikale, žito a jejich směsí
s jinými plodinami, řepky a plodin podle pří-
lohy č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo
směsí těchto plodin s trávami čeledi lipnicovi-
tých, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5
k tomuto nařízení ve směsi je více než 50 %,

k) ochranný pás podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo
§ 11 odst. 2 písm. a) o maximální započitatelné
šířce pásu 30 metrů, s výjimkou plodin podle
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo
jejich směsí s jinými plodinami nebo směsí
těchto plodin s trávami čeledi lipnicovitých, po-
kud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto
nařízení ve směsi je více než 50 %,

l) ochranný pás podle nařízení vlády upravujícího
opatření agrolesnictví,

m) biopás podle podopatření biopásy podle naří-
zení vlády upravujícího agroenvironmentálně-
-klimatická opatření,

n) plocha zařazená v podopatření ochrana čejky
chocholaté podle nařízení vlády upravujícího
agroenvironmentálně-klimatická opatření,

o) plocha, na kterou byla podána žádost v podopa-
tření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle
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nařízení vlády upravujícího agroenvironmen-
tálně-klimatická opatření,

p) plocha s meziplodinami evidovaná v evidenci
využití půdy jako druh zemědělské kultury
standardní orná půda, na které se nachází porost
meziplodiny minimálně 8 týdnů včetně plochy,
na kterou byla podána žádost v podopatře-
ní pěstování meziplodin podle nařízení vlády
upravujícího agroenvironmentálně-klimatická
opatření, nebo

q) plocha s plodinami vázajícími dusík evidovaná
v evidenci využití půdy jako druh zemědělské
kultury standardní orná půda, na které se na-
chází porost s plodinami vázajícími dusík.

§ 3

Požadavky

Seznam požadavků je uveden v příloze č. 6 k to-
muto nařízení.

§ 4

Standardy

Seznam standardů je uveden v příloze č. 7 k to-
muto nařízení.

§ 5

Standard zachování trvalých travních porostů
na základě poměru trvalých travních porostů

k zemědělské ploše

(1) Žadatel nezmění v evidenci využití půdy ze-
mědělskou kulturu trvalý travní porost na některý
z ostatních druhů zemědělské kultury na ploše jím
užívaného dílu půdního bloku evidovaného v evi-
denci využití půdy

a) v první a druhé zóně chráněných krajinných
oblastí a na území národních parků,

b) v národních přírodních památkách, národních
přírodních rezervacích, přírodních rezervacích
a přírodních památkách, které se nenacházejí
v oblastech Natura 2000,

c) ve vzdálenosti do 12 metrů od vodního útvaru,

d) jako silně erozně ohrožené,

e) jako podmáčené a rašelinné louky, nebo

f) ve třetím aplikačním pásmu zranitelných ob-
lastí6).

(2) O porušení podmínky podle odstavce 1 se
nejedná, pokud je zemědělská kultura trvalý travní
porost na environmentálně citlivé ploše změněna

a) v souvislosti s ukončením pozemkových úprav
podle zákona o pozemkových úpravách a pokud
došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo
přechodu vlastnických práv k zemědělským po-
zemkům na dílu půdního bloku ke změně evi-
dence druhu zemědělské kultury trvalý travní
porost na jiný druh zemědělské kultury,

b) na standardní ornou půdu v režimu ekologic-
kého zemědělství,

c) na trvalou zemědělskou kulturu ovocný sad,

d) na jinou trvalou kulturu,

e) na plochu podle nařízení vlády upravujícího
opatření zalesňování zemědělské půdy,

f) na krajinný prvek,

g) na plochu v režimu agrolesnictví podle nařízení
vlády upravujícího opatření agrolesnictví,

h) na plochu se zemědělskou kulturou jiná, nebo

i) na zemědělskou kulturu úhor, deklarovanou
jako neprodukční plocha podle nařízení vlády
upravujícího poskytování přímých plateb země-
dělcům, s výjimkou ploch území první a druhé
zóny chráněných krajinných oblastí, území ná-
rodních parků a plochy vymezené v evidenci
využití půdy jako plocha podle § 1 písm. i), j),
m) a s) nařízení vlády upravujícího podrobnos-
ti evidence využití půdy, s výjimkou ploch
vhodných pro žádost na titul obecná péče
o extenzivní louky a pastviny podle nařízení
vlády upravujícího agroenvironmentálně-klima-
tická opatření.

(3) O porušení podmínky podle odstavce 1 se
dále nejedná v případě jednotlivé plochy o výměře
nejvýše 0,1 hektaru.

§ 6

Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě
vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin

Žadatel nepálí na jím užívaném dílu půdního
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bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda, travní porost nebo úhor rostlinné zbytky s vý-
jimkou postupu podle mimořádných rostlinolékař-
ských opatření, která se vztahují na

a) všechny karanténní škodlivé organismy podle
prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072
ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví
jednotné podmínky pro provádění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/2031, pokud jde o ochranná opatření proti
škodlivým organismům rostlin, a kterým se
zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění
prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019,
v platném znění, a

b) další škodlivé organismy podle čl. 30 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opa-
třeních proti škodlivým organismům rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 52/2014
a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/
/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES,
v platném znění.

§ 7

Standard zřízení ochranných pásů
u útvarů povrchových vod

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku
sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje pod-
mínky pro použití přípravků na ochranu rostlin
a hnojiv s výjimkou ponechaných skliditelných
rostlinných zbytků, výkalů a moči zanechaných hos-
podářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném
pobytu na zemědělském pozemku v ochranném pásu
u útvarů povrchových vod tím, že

a) zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce
nejméně 3 metry od břehové čáry,

b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou
sklonitostí převyšující 7 ° ochranný pás o šířce
nejméně 25 metrů od břehové čáry, přičemž na
ploše pásu nejsou užita hnojiva s rychle uvolni-
telným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv, a

c) zachová ochranný pás bez použití přípravků na
ochranu rostlin o šířce nejméně 3 metry od bře-
hové čáry.

§ 8

Standard obhospodařování půdy
způsobem, který snižuje riziko degradace půdy

a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu

(1) Žadatel zajistí, že na jím užívaném dílu půd-
ního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná
půda se nevyskytuje souvislá plocha

a) kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné,
bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku o ve-
likosti

1. od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvis-
lou plochu silně erozně ohrožené půdy větší
než 2 hektary, a

2. větší než 4 hektary, která obsahuje souvislou
plochu silně erozně ohrožené půdy větší než
2 hektary nebo jejíž výměra je z více než
50 % pokryta silně erozně ohroženou pů-
dou,

b) řepky nebo obilnin jiných než kukuřice a čirok
pěstovaných bez použití odpovídající půdo-
ochranné technologie uvedené v příloze č. 1
k tomuto nařízení o velikosti

1. od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvis-
lou plochu silně erozně ohrožené půdy větší
než 2 hektary, a

2. větší než 4 hektary, která obsahuje souvislou
plochu silně erozně ohrožené půdy větší než
2 hektary nebo jejíž výměra je z více než
50 % pokryta silně erozně ohroženou pů-
dou,

c) kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné,
bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku
pěstovaných bez použití odpovídající půdo-
ochranné technologie uvedené v příloze č. 3
k tomuto nařízení pro tyto plodiny o velikosti

1. od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvis-
lou plochu erozně ohrožené půdy větší než
2 hektary neuvedenou v písmeni a) bodě 1, a

2. větší než 4 hektary, která obsahuje souvis-
lou plochu erozně ohrožené půdy větší než
2 hektary nebo jejíž výměra je z více než
50 % pokryta erozně ohroženou půdou ne-
uvedenou v písmeni a) bodě 2, přičemž tuto
podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu
půdního bloku o velikosti větší než 4 hek-
tary, který neobsahuje souvislou plochu
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erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary
nebo jehož výměra není z více než 50 %
pokryta erozně ohroženou půdou neuvede-
nou v písmeni a) bodě 2.

(2) Žadatel nemusí dodržet podmínku podle
odstavce 1 písm. a) bodu 2 a odstavce 1 písm. b)
bodu 2 na dílu půdního bloku o velikosti větší než
4 hektary, který neobsahuje souvislou plochu silně
erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo
jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně
erozně ohroženou půdou.

(3) Pro půdoochranné technologie ochranných
pásů podle

a) přílohy č. 1 k tomuto nařízení se v případě od-
stavce 1 písm. b) použijí plodiny vyjmenované
v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

b) přílohy č. 3 k tomuto nařízení se v případě od-
stavce 1 písm. c) použijí plodiny vyjmenované
v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Podmínky podle odstavce 1 písm. a) bodu 1
a odstavce 1 písm. b) bodu 1 se nevztahují na uve-
dené plodiny, pokud jsou založené ve směsi, přičemž
poměr žádné z těchto plodin ve směsi nepřekro-
čí 20 %.

§ 9

Standard minimální pokryv půdy pro zamezení
vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích

(1) Žadatel na jím užívaném dílu půdního blo-
ku s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda zajistí v období po sklizni hlavní plodiny
alespoň do 31. října příslušného roku pokryv na mi-
nimálně 80 % výměry standardní orné půdy evido-
vané v evidenci využití půdy na žadatele k rozhod-
nému datu

a) založením porostu ozimé plodiny nebo víceleté
plodiny,

b) osetím dílu půdního bloku meziplodinou,

c) ponecháním strniště sklizené plodiny na dílu
půdního bloku,

d) podmítnutím strniště sklizené plodiny a jeho
ponecháním bez orby, nebo

e) ponecháním půdy po pásovém zpracování.

(2) Žadatel na jím užívaném dílu půdního
bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultu-
ra vinice zajistí v období alespoň od 1. června do

31. října příslušného roku pokryv manipulačního
prostoru a každého čtvrtého meziřadí, s výjimkou
nově vysazené nebo dosazené vinice po dobu do
3 let, nebo pokryv alespoň jednoho meziřadí v pří-
padě vinice o počtu meziřadí menším než 4,

a) travním pokryvem,

b) založením porostu víceleté plodiny, nebo

c) výskytem osevní směsi v podopatření integro-
vaná produkce révy vinné podle nařízení vlády
upravujícího agroenvironmentálně-klimatická
opatření.

(3) Žadatel na jím užívaném dílu půdního
bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultura
ovocný sad zajistí v období alespoň od 1. června
do 31. října příslušného roku pokryv manipulačního
prostoru a každého druhého meziřadí, s výjimkou
nově vysazeného nebo dosazeného ovocného sadu
po dobu do 3 let,

a) travním pokryvem, včetně směsí s dvoudělož-
nými bylinami,

b) založením porostu víceleté plodiny, nebo

c) bylinnou směsí jednoletých druhů.

(4) Žadatel na jím užívaném dílu půdního
bloku s druhem zemědělské kultury úhor zajistí, že
v období alespoň od 1. června do 31. října přísluš-
ného roku nebude tato plocha bez pokryvu, přičemž
v případě ukončení zemědělské kultury úhor a pře-
vodu na jinou zemědělskou kulturu se postupuje
podle podmínek nové zemědělské kultury.

(5) Podmínky podle odstavců 1 až 4 se nevzta-
hují na díl půdního bloku evidovaný v evidenci vy-
užití půdy v režimu ekologického zemědělství, na
kterém jsou pěstovány okopaniny, kořenová nebo
hlízová zelenina na těžkých jílovitých půdách s cha-
rakteristikou hlavní půdní jednotky 06 nebo 07 po-
dle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice boni-
tovaných půdně ekologických jednotek a postupu
pro jejich vedení a aktualizaci.

§ 10

Standard střídání plodin na orné půdě

(1) Žadatel zajistí v období od 1. června do
31. srpna příslušného roku alespoň na 40 % plochy
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda
evidované v evidenci využití půdy na žadatele k roz-
hodnému datu, že v příslušném roce podání jednotné
žádosti je na stejné ploše příslušného dílu půdního
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bloku nebo jeho části pěstována jiná hlavní plodina
než hlavní plodina v kalendářním roce předcházejí-
cím podání jednotné žádosti.

(2) Pokud informace o hlavní plodině pěsto-
vané v kalendářním roce předcházejícím podání jed-
notné žádosti není v evidenci půdy k dispozici, má se
za to, že podmínka podle odstavce 1 nebyla na této
ploše splněna.

(3) Podmínka podle odstavce 1 je splněna i za-
řazením meziplodiny mezi stejné hlavní plodiny po
sobě jdoucí, pokud tato meziplodina bude zaseta po
sklizni hlavní plodiny pěstované v roce předcházejí-
cím podání jednotné žádosti a zůstane ponechána na
pozemku do zasetí hlavní plodiny v roce podání jed-
notné žádosti. Do období pěstování meziplodiny
podle věty první se zahrnují období předseťové pří-
pravy před založením meziplodiny a následné hlavní
plodiny.

(4) Žadatel zajistí, že na veškeré ploše žadatele
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda
je nejméně jednou v období 4 let po sobě jdoucích
vystřídána hlavní plodina evidovaná v evidenci půdy.

(5) Podmínky podle odstavců 1 a 4 se nevzta-
hují na žadatele,

a) u něhož více než 75 % plochy orné půdy evi-
dované v evidenci využití půdy na žadatele
k rozhodnému datu představuje

1. druh zemědělské kultury travní porost,

2. druh zemědělské kultury úhor,

3. plochu využívanou k pěstování plodin váza-
jících dusík uvedených v příloze č. 5 k to-
muto nařízení nebo jejich směsí nebo směsí
těchto plodin s jinými plodinami, pokud po-
měr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto na-
řízení ve směsi je více než 50 %,

4. plochu využívanou k pěstování plodin podle
přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití
podle bodů 1 až 4 kombinovány,

b) u něhož více než 75 % zemědělské plochy evi-
dované v evidenci využití půdy na žadatele
k rozhodnému datu představuje

1. druh zemědělské kultury trvalý travní po-
rost,

2. druh zemědělské kultury travní porost,

3. plochu využívanou k pěstování plodin uve-

dených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, je-
jich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými
plodinami,

4. plochu využívanou k pěstování plodin podle
přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití
podle bodů 1 až 4 kombinovány, nebo

c) s výměrou orné půdy do 10 hektarů evidované
v evidenci využití půdy na žadatele k rozhod-
nému datu.

(6) Podmínky podle odstavců 1 a 4 se nevzta-
hují na

a) díl půdního bloku evidovaný v evidenci využití
půdy v režimu ekologického zemědělství,

b) neprodukční plochu,
c) plochu dílu půdního bloku nebo jeho části s ví-

celetými plodinami, nebo

d) jednotlivé plochy plodiny o výměře nejvýše
0,1 hektaru.

(7) Za porušení podmínky podle odstavců 1 a 4
se nepovažuje, pokud žadatel splní tyto podmínky
nejméně na 90 % výměry plochy plodiny.

§ 11

Standard omezení plochy jedné plodiny

(1) Žadatel zajistí, že v období od 1. června do
31. srpna příslušného roku se na dílu půdního bloku
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda
nevyskytuje plocha jedné plodiny na výměře vyšší
než 30 hektarů, pokud tuto plochu zcela nerozdělí
a) ochranným pásem o minimální šířce 22 metrů

osetým porostem plodiny podle přílohy č. 5 ne-
bo 9 k tomuto nařízení, jejich směsi, nebo směsi
trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle pří-
lohy č. 5 k tomuto nařízení,

b) plochou jiné plodiny o minimální souvislé šíř-
ce 110 metrů,

c) krajinným prvkem,

d) kombinací opatření podle písmen a) a c), nebo

e) pásy podle půdoochranné technologie pásové
střídání plodin v souladu s bodem 8 přílohy
č. 1 k tomuto nařízení a bodem 10 přílohy
č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel zajistí, že se v období od 1. června
do 31. srpna příslušného roku na jím užívaném dílu
půdního bloku s druhem zemědělské kultury stan-
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dardní orná půda, která obsahuje souvislou plochu
silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary,
nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně
erozně ohroženou půdou, nevyskytuje souvislá plo-
cha jedné plodiny stejného rodu rostlin podle defi-
nice botanického systému klasifikace plodin nebo
kultura stejného druhu brukvovitých, lilkovitých
nebo tykvovitých na výměře vyšší než 10 hektarů,
která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohro-
žené půdy větší než 2 hektary, nebo jejíž výměra je
z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou
půdou, pokud tuto plochu zcela nerozdělí

a) ochranným pásem o minimální šířce 22 metrů
osetým porostem plodiny podle přílohy č. 5 ne-
bo 9 k tomuto nařízení, jejich směsi, nebo směsi
trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle pří-
lohy č. 5 k tomuto nařízení,

b) plochou jiné plodiny o minimální souvislé šíř-
ce 110 metrů,

c) krajinným prvkem,

d) kombinací opatření podle písmen a) a c), nebo

e) pásy podle půdoochranné technologie pásové
střídání plodin v souladu s bodem 8 přílohy
č. 1 k tomuto nařízení a bodem 10 přílohy
č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Za porušení podmínek podle odstavců 1 a 2
se nepovažuje

a) překročení nebo nedodržení výměry zákresu
maximálně do 10 % plochy plodiny, nebo

b) nedodržení šířky ochranného pásu maximálně
do 10 %.

(4) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se nevzta-
hují na plochu dílu půdního bloku nebo jeho části,

a) na níž jsou pěstovány trávy na semeno,

b) na níž jsou pěstovány plodiny vázající dusík
podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, jejich
směsi, směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami
podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo plo-
diny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, nebo

c) která je využívaná jako neprodukční plocha.

(5) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se dále ne-
vztahují na díl půdního bloku o velikosti

a) do 40 hektarů, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace na podopatření biopásy
nebo podopatření ochrana čejky chocholaté
podle nařízení vlády upravujícího agroenviron-

mentálně-klimatická opatření a na kterém byly
ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna
příslušného roku splněny podmínky přede-
psané pro tato podopatření, nebo

b) nad 40 hektarů, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace na podopatření biopásy
nebo podopatření ochrana čejky chocholaté po-
dle nařízení vlády upravujícího agroenviron-
mentálně-klimatická opatření a na kterém byly
ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna
příslušného roku splněny podmínky přede-
psané pro tato podopatření, přičemž výměra
plochy uvedených podopatření činí nejméně
5 % výměry dílu půdního bloku.

(6) Propojení ploch jedné plodiny o výměře do
30 hektarů podle odstavce 1 nebo do 10 hektarů po-
dle odstavce 2 manipulačním prostorem o maximální
šířce 12 metrů podél hranice dílu půdního bloku, bez
ohledu na pěstovanou plodinu v tomto prostoru, se
nepovažuje za souvislou plochu jedné plodiny.
Mimo plochu manipulačního prostoru musí být
u ploch se stejnou plodinou dodrženy podmínky
rozdělení podle odstavců 1 a 2.

(7) Do výpočtu plochy jedné plodiny podle od-
stavců 1 a 2 se nezapočte výměra plochy krajinného
prvku evidovaného v evidenci využití půdy, který je
součástí dílu půdního bloku.

§ 12

Standard minimální podíl výměry zemědělské
plochy vyhrazený pro neprodukční plochy

(1) Žadatel vyhradí z výměry zemědělské kul-
tury standardní orná půda, travní porost nebo úhor
evidované v evidenci využití půdy na žadatele k roz-
hodnému datu pro neprodukční plochy minimální
podíl

a) 4 % zastoupený plochami podle § 2 odst. 2
písm. a) až o), nebo

b) 7 %, včetně plochy podle § 2 odst. 2 písm. p)
a q), přičemž minimálně 3 % tvoří plochy podle
§ 2 odst. 2 písm. a) až o),

přičemž každá plocha se do výpočtu zohlední pouze
jednou.

(2) Pro výpočet výměry neprodukčních ploch
se použijí váhové koeficienty podle přílohy č. 10
k tomuto nařízení.
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(3) Žadatel na neprodukční ploše zajistí od
1. června do 15. července příslušného roku, pokud
není stanoveno jinak, dodržení zákazu

a) produkce, pastvy nebo seče s odklizením bio-
masy z plochy dílu půdního bloku, s výjimkou
ploch podle § 2 odst. 2 písm. q), a

b) aplikace přípravků na ochranu rostlin, hnojiv
a upravených kalů.

(4) Žadatel na úhoru s porostem zajistí

a) zemědělskou údržbu od 1. února do 15. srpna
příslušného roku,

b) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k to-
muto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich
směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plo-
dinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k to-
muto nařízení v porostu nepřesáhne 50% a sou-
vislý porost se na ploše nachází nejpozději do
1. června příslušného roku,

c) ponechání porostu alespoň do 15. srpna přísluš-
ného roku, přičemž do doby trvání úhoru s po-
rostem se započítává i období před zasetím plo-
diny, a

d) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu
rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od
1. února do 15. srpna příslušného roku.

(5) Žadatel na ochranném pásu kolem krajin-
ného prvku zajistí

a) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k to-
muto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich
směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plo-
dinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k to-
muto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a tato
plodina nebo směsi musí být odlišné od hlavní
plodiny pěstované na části dílu půdního bloku
sousedící s tímto pásem a souvislý porost se na
ploše nachází nejpozději od 1. června do 30. lis-
topadu příslušného roku; při víceletém pone-
chání porostu se součástí ochranného pásu ko-
lem krajinného prvku může stát i přirozená by-
linná vegetace,

b) provedení seče od 1. září příslušného roku a

c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu
rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od
1. ledna do 30. listopadu příslušného roku.

(6) Žadatel na pásu ozeleněného kolejového
řádku zajistí

a) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k to-
muto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich
směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plo-
dinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k to-
muto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a tato
plodina nebo směs plodin musí být odlišná od
hlavní plodiny pěstované na části dílu půdního
bloku sousedící s tímto pásem a souvislý porost
se na ploše nachází nejpozději od 1. června do
15. srpna příslušného roku, a

b) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu
rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od
1. června do 15. srpna příslušného roku.

(7) Žadatel na ochranném pásu typu souvrať za-
jistí

a) zemědělskou údržbu alespoň od doby založení
porostu hlavní plodiny uvnitř dílu půdního
bloku do 15. července příslušného roku, při-
čemž do doby údržby se zahrnuje i předseťová
příprava,

b) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k to-
muto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich
směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plo-
dinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k to-
muto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a tato
plodina nebo směs plodin musí být odlišná od
hlavní plodiny pěstované na části dílu půdního
bloku sousedící s tímto pásem a souvislý porost
se na ploše nachází nejpozději od 1. června do
15. července příslušného roku, a

c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu
rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od
1. června do 15. července příslušného roku.

(8) Žadatel na ploše s meziplodinami zajistí

a) založení porostu směsi meziplodin různých
druhů uvedených v příloze č. 11 k tomuto na-
řízení výsevem nebo podsev druhu trávy nebo
luskoviny uvedených v příloze č. 12 k tomuto
nařízení do hlavní plodiny za předpokladu, že
porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 %
jedné plodiny,

b) ponechání meziplodiny minimálně po dobu
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8 týdnů, přičemž pro meziplodiny založené
podsevem je počátek období počítán od sklizně
hlavní plodiny, a

c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu
rostlin, upravených kalů, hnojiv a omezování
v růstu, mechanické nebo chemické likvidace
porostu po dobu 8 týdnů;

dále uvede údaje o názvu meziplodiny, datu výsevu
a datu sklizně nebo zapravení meziplodiny a hlavní
plodiny nejdéle do 30 dnů od provedení operace
v evidenci o použití hnojiv, pomocných půdních lá-
tek, rostlinných biostimulantů, substrátů a uprave-
ných kalů v souladu s vyhláškou upravující sklado-
vání a způsob používání hnojiv.

(9) Žadatel na ploše s plodinami vázajícími du-
sík zajistí

a) souvislý pokryv půdy plodinami uvedenými
v příloze č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsí
nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami,
pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto
nařízení ve směsi je více než 50 %, nebo pro-
kazatelný výskyt posklizňových zbytků nej-
později od 1. června do 15. července příslušného
roku,

b) založení porostu ozimé plodiny nebo pone-
chání porostu víceleté plodiny vázající dusík
nejpozději do 31. října příslušného roku a

c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu
rostlin, upravených kalů a hnojiv v době od vy-
setí do sklizně, přičemž pro víceleté porosty
platí zákaz až do poslední sklizně.

(10) Podmínka podle odstavce 1 se nevztahuje
na žadatele,

a) u něhož více než 75 % plochy orné půdy evi-
dované v evidenci využití půdy na žadatele
k rozhodnému datu představuje

1. druh zemědělské kultury travní porost,

2. druh zemědělské kultury úhor,

3. plochu využívanou k pěstování plodin váza-
jících dusík uvedených v příloze č. 5 k to-
muto nařízení nebo jejich směsí nebo směsí
těchto plodin s jinými plodinami, pokud po-
měr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto na-
řízení ve směsi je více než 50 %,

4. plochu využívanou k pěstování plodin podle
přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití po-
dle bodů 1 až 4 kombinovány,

b) u něhož více než 75 % zemědělské plochy evi-
dované v evidenci využití půdy na žadatele
k rozhodnému datu představuje

1. druh zemědělské kultury trvalý travní po-
rost,

2. druh zemědělské kultury travní porost,

3. plochu využívanou k pěstování plodin uve-
dených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, je-
jich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými
plodinami,

4. plochu využívanou k pěstování plodin podle
přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití
podle bodů 1 až 4 kombinovány, nebo

c) s výměrou orné půdy do 10 hektarů evidované
v evidenci využití půdy na žadatele k rozhod-
nému datu.

(11) Na neprodukční plochu vyčleněnou v jed-
notné žádosti jako úhor s porostem nebo zelený
úhor se nevztahuje postup pro převod na zeměděl-
skou kulturu trvalý travní porost.

§ 13

Standard zachování krajinných prvků

Žadatel zajistí ochranu krajinného prvku nebo
krajinného prvku neevidovaného v evidenci využití
půdy před zrušením a poškozením tak, aby nedošlo

a) ke snížení výměry nebo poškození vegetačního,
skalnatého nebo kamenného krytu krajinného
prvku,

b) k provádění odvodňovacích operací,

c) k provádění navážky zeminy nebo uskladňo-
vání organického materiálu,

d) k mechanickému poškození nadzemní nebo
podzemní části dřevin, nebo

e) k aplikaci hnojiv, přípravků na ochranu rostlin
a upravených kalů.

§ 14

Standard zákaz ořezu dřevin
v období hnízdění a odchovu mláďat

Žadatel dodrží zákaz ořezu dřevin v době od
1. dubna do 31. října příslušného roku.
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§ 15

Standard zákaz přeměny nebo orby
trvalých travních porostů označených
jako environmentálně citlivé oblasti

s trvalými travními porosty
v lokalitách sítě Natura 2000

(1) Žadatel na ploše trvalého travního porostu,
který se nachází ve vymezené oblasti Natura 2000,
u jím užívaného dílu půdního bloku nezmění v evi-
denci využití půdy zemědělskou kulturu trvalý
travní porost na některou z jiných druhů zemědělské
kultury, ani neprovede na této ploše orbu.

(2) O porušení podmínky podle odstavce 1 se
nejedná v případě jednotlivé plochy o výměře nej-
výše 0,1 hektaru.

§ 16

Minimální požadavky

(1) Žadatel zajistí na jím užívaných dílech půd-
ních bloků vedených v evidenci využití půdy

a) dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých
látek v období zákazu hnojení podle § 6 naří-
zení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitel-
ných oblastí a akčním programu, ve znění poz-
dějších předpisů,

b) dodržení zákazu pěstování kukuřice, bramboru,
cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slu-
nečnice nebo čiroku na pozemcích se sklonitostí
převyšující 7 °, jejichž jakákoliv část se nachází
ve vzdálenosti menší než 25 metrů od útvaru
povrchových vod podle § 11 odst. 1 nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů,

c) dodržení zákazu používání na zemědělských
pozemcích dusíkatých hnojivých látek na půdu
zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou
nebo pokrytou sněhem podle § 7 odst. 12 na-
řízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,

d) rovnoměrné pokrytí pozemku při hnojení podle
§ 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,

e) dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých

látek na zemědělských pozemcích s ornou pů-
dou se sklonitostí převyšující 10 ° nebo na ze-
mědělských pozemcích s trvalým travním po-
rostem se sklonitostí převyšující 12 °, s výjim-
kou tuhých statkových hnojiv a tuhých orga-
nických hnojiv, v případě orné půdy bez poros-
tu zapravených do 24 hodin po jejich použití
podle § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a

f) použití přípravku na ochranu rostlin pro pro-
fesionální uživatele, který získal od registrova-
ného distributora, nebo u něhož je držitelem
povolení podle § 49 odst. 1 věty druhé záko-
na č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

(2) Žadatel zajistí podle § 46 odst. 2 zákona
č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, skla-
dování pouze přípravku pro profesionální uživatele,
který obdržel od registrovaného distributora, nebo
u něhož je držitelem povolení.

§ 17

Hodnocení porušení

(1) Příslušný kontrolní orgán hodnotí porušení
každého jednotlivého požadavku, podmínky stan-
dardu nebo minimálního požadavku na základě kri-
térií7) uvedených v přílohách č. 13 až 15 k tomuto
nařízení.

(2) Jako malé porušení hodnotí příslušný kon-
trolní orgán porušení v rozsahu

a) malém, závažnosti malé a odstranitelné,
b) malém, závažnosti malé a neodstranitelné,
c) malém, závažnosti střední a odstranitelné, nebo
d) středním, závažnosti malé a odstranitelné.

(3) Jako střední porušení hodnotí příslušný
kontrolní orgán porušení v rozsahu

a) malém, závažnosti střední a neodstranitelné,
b) malém, závažnosti velké a odstranitelné,
c) malém, závažnosti velké a neodstranitelné,
d) středním, závažnosti malé a neodstranitelné,
e) středním, závažnosti střední a odstranitelné,
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7) Čl. 85 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.



f) středním, závažnosti střední a neodstranitelné,

g) středním, závažnosti velké a odstranitelné,

h) velkém, závažnosti malé a odstranitelné,

i) velkém, závažnosti malé a neodstranitelné, nebo

j) velkém, závažnosti střední a odstranitelné.

(4) Jako velké porušení hodnotí příslušný kon-
trolní orgán porušení v rozsahu

a) středním, závažnosti velké a neodstranitelné,

b) velkém, závažnosti střední a neodstranitelné,

c) velkém, závažnosti velké a odstranitelné, nebo

d) velkém, závažnosti velké a neodstranitelné.

§ 18

Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení
požadavku nebo podmínky standardu

nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond na základě hodnocení porušení poža-
davku nebo podmínky standardu podle § 17 způso-
beného úmyslně stanoví míru snížení dotace podle
předpisu Evropské unie8)

a) 15 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 2,

b) 40 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 3,
nebo

c) 60 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 4
písm. a) až c).

(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodno-

cení porušení požadavku nebo podmínky standardu
podle § 17 odst. 4 písm. d) způsobeného úmyslně.

(3) Pokud se nejedná o nevýznamné porušení9)
podle § 17 odst. 2 písm. a), opakující se nebo pře-
trvávající porušení podle předpisu Evropské unie10)
nebo úmyslné porušení11), Fond na základě hodno-
cení porušení požadavku nebo podmínky standardu
podle § 17 stanoví míru snížení dotace podle před-
pisu Evropské unie12)

a) 1 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 2,

b) 3 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 3,
nebo

c) 5 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 4
nebo pokud porušení požadavku představuje
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat13).

(4) V případě prvního opakovaného nebo pře-
trvávajícího porušení podle předpisu Evropské
unie14), o jehož nedodržení byl žadatel již informo-
ván, stanoví Fond míru snížení dotace 10 %15).

(5) V dalším případě opakovaného nedodržení
stejného požadavku nebo podmínky standardu sta-
noví Fond míru snížení dotace podle odstavce 116).

(6) Jestliže protokol o kontrole obsahuje údaj
o nedodržení téhož požadavku nebo podmínky
standardu po dobu více kalendářních let, Fond sta-
noví míru snížení dotace za každý kalendářní rok
podle odstavce 3 postupem podle předpisu Evropské
unie17).
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8) Čl. 85 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

9) Čl. 85 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

10) Čl. 83 odst. 5 písm. c) a čl. 85 odst. 6 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

11) Čl. 85 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

12) Čl. 85 odst. 2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

13) Čl. 85 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

14) Čl. 83 odst. 5 písm. c) a čl. 85 odst. 6 první pododstavec věta první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2021/2116.
Čl. 9 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.

15) Čl. 85 odst. 6 první pododstavec věta první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
16) Čl. 85 odst. 6 věta druhá a čl. 85 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
17) Čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.



(7) Pokud je v kalendářním roce zjištěno něko-
lik případů nedodržení požadavku nebo podmínky
standardu, Fond stanoví míru snížení dotace podle
předpisu Evropské unie18).

§ 19

Stanovení míry snížení dotace
v případě porušení minimálních požadavků

(1) Fond na základě hodnocení porušení mini-
málního požadavku podle § 17 stanoví míru snížení
dotace

a) 1 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 2,

b) 3 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 3,
nebo

c) 5 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 4.

(2) Pokud v témže kalendářním roce dojde
k více než jednomu zjištěnému nedodržení minimál-
ního požadavku, Fond stanoví míru snížení indivi-
duálně u každého nedodržení a výsledné procentní
podíly sečte. Celkové snížení však nesmí překročit
5 % z celkové částky plateb podle článku 31 nebo 70
nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/2115.

§ 20

Neuplatnění snížení dotace

Fond nestanoví snížení dotace, jestliže

a) se jedná o nevýznamné porušení13) požadavku

nebo podmínky standardu podle § 17 odst. 2
písm. a), nebo

b) nedodržení požadavků podle § 3 a podmínek
standardů podle § 5 až 15 je způsobeno rozhod-
nutím orgánu veřejné moci19).

§ 21

Postupy pro rok 2023

(1) Pro rok 2023 se za začátek lhůty podle § 2
odst. 2 písm. b) a § 12 odst. 4 písm. a) považuje ter-
mín podání jednotné žádosti.

(2) V roce 2023 nelze na ploše podle § 12
odst. 4 pěstovat plodiny sója a kukuřice.

(3) Žadatel v jednotné žádosti pro rok 2023
uvede skutečnost, že byla plocha podle § 11 odst. 2
oseta před 1. dubnem 2023.

(4) Na plodiny podle přílohy č. 5 k tomuto na-
řízení založené před 1. dubnem 2023 na plochách
podle § 2 odst. 2 písm. j) a k) se nevztahuje povin-
nost pěstování ve směsi.

§ 22

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 písm. l), § 10
odst. 1 a § 12 odst. 4 písm. b) až d), která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

v z. Ing. Jurečka v. r.

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
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18) Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
19) Čl. 84 odst. 2 písm. c) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Sbírka zákonů č. 73 / 2023Strana 1162 Částka 43



Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.
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74

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. března 2023

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022
pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/
/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2022 ve výši
40 353 Kč činí pro období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 průměrná hrubá roční mzda v České
republice 484 236 Kč.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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