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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek 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., 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.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 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 agroenvironmentálně-klimatických opatření.

§ 2

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou
tvořena těmito podopatřeními:
a) 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,

6. zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru regionální směsí,

7. zatravňování orné půdy v infiltračních oblas-
tech a

8. zatravňování drah soustředěného odtoku,

b) ošetřování extenzivních 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,

10. málo úživné pastviny,

11. druhově bohaté pastviny a

12. platba na výsledek,

c) pěstování meziplodin, které se člení na tituly

1. pěstování meziplodin pro zlepšení struktury
půdy a
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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.



2. pěstování meziplodin proti utužení půdy,
d) krajinotvorné sady,

e) biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy,

2. nektarodárné biopásy a

3. kombinované biopásy,

f) ochrana čejky chocholaté,

g) druhově bohaté pokrytí orné půdy,
h) integrovaná produkce ovoce,

i) integrovaná produkce révy vinné, které se člení
na tituly

1. základní ochrana vinic a

2. nadstavbová ochrana vinic, a

j) integrovaná produkce zeleniny, víceletých pro-
dukčních plodin, jahodníku a brambor, které se
člení na tituly
1. integrovaná produkce zeleniny,

2. integrovaná produkce víceletých produk-
čních plodin,

3. integrovaná produkce jahodníku a

4. integrovaná produkce brambor.

§ 3

Žádost o zařazení do podopatření v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Žádost o zařazení do některého z podopa-
tření v rámci agroenvironmentálně-klimatických
opatření 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 zákona o zemědělství (dále jen
„evidence využití půdy“) na žadatele a

b) splňuje další podmínky pro zařazení do přísluš-
ného podopatření podle § 2 stanovené tímto na-
řízením.

(2) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku v případě podopatření

uvedených v § 2 písm. a), b), d), f) nebo h) až j),
nebo

b) celkovou výměru v případě podopatření uvede-
ného v § 2 písm. c), e) nebo g).

(3) Žádost o zařazení se podává na období

plnění víceletých podmínek v délce trvání 5 let, které
začíná běžet

a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období
(dále jen „období plnění víceletých podmínek“),
na které je podávána žádost o zařazení, jde-li
o podopatření podle § 2 písm. a), b), d) ne-
bo f) až j), a končí uplynutím dne 31. prosince
pátého roku období plnění víceletých podmí-
nek, nebo

b) dnem 1. dubna prvního roku období plnění ví-
celetých podmínek, na které je podávána žádost
o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2
písm. c) nebo e), a končí uplynutím dne
31. března pátého roku období plnění vícele-
tých podmínek.

(4) Žádost o zařazení podá žadatel Státnímu ze-
mědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“),
a to do 15. května prvního roku období plnění více-
letých podmínek podle odstavce 3, nejpozději však
s podáním jednotné žádosti. V jednom kalendářním
roce je možné podat pouze 1 žádost o zařazení.

(5) Součástí žádosti o zařazení musí být v pří-
padě podopatření podle § 2 písm. a), b), d), f) ne-
bo h) až j) geoprostorová informace, která definuje
plochu, na které dochází k plnění podmínek v rámci
daného období plnění víceletých podmínek.

(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení
do dne zařazení žadatele do příslušného podopatření
nelze

a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního
bloku,

b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního
bloku,

c) v žádosti o zařazení změnit zvolené podmínky
vztahující se k dílu půdního bloku nebo vý-
měře, nebo

d) v žádosti o zařazení zvýšit celkovou výměru.

§ 4

Přechod z agroenvironmentálně-klimatických
opatření do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek provést přechod z pod-
opatření integrovaná produkce podle § 2 písm. h), i)
nebo j) do opatření ekologické zemědělství podle na-
řízení vlády upravujícího opatření ekologické země-
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dělství, postupuje podle § 3 odst. 2 písm. e) nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické zemědělství.

(2) Zařadí-li Fond žadatele do opatření ekolo-
gické zemědělství v souladu s § 3 nařízení vlády
upravujícím opatření ekologické zemědělství, nedo-
končení období plnění víceletých podmínek v pod-
opatření podle § 2 písm. h), i) nebo j) se nepovažuje
za nesplnění podmínek stanovených tímto naříze-
ním. Pokud Fond žadatele do opatření ekologické
zemědělství nezařadí, období plnění víceletých pod-
mínek v podopatření integrovaná produkce podle § 2
písm. h), i) nebo j) nadále trvá.

§ 5

Přechod v rámci podopatření
integrovaná produkce révy vinné

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek provést přechod z titulu
základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1 do
titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i)
bodu 2, podá Fondu do 15. května příslušného ka-
lendářního roku, nejpozději však s podáním jed-
notné žádosti, novou žádost o zařazení podle od-
stavce 2, kterou požádá o zařazení do nového ob-
dobí plnění víceletých podmínek.

(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede
a) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu

základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bo-
du 1,

b) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu
nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i)
bodu 2,

c) všechny díly půdních bloků s druhem zeměděl-
ské kultury vinice, které žadatel nově požaduje
zařadit do titulu základní ochrana vinic podle
§ 2 písm. i) bodu 1,

d) všechny díly půdních bloků s druhem zeměděl-
ské kultury vinice, které žadatel nově požaduje
zařadit do titulu nadstavbová ochrana vinic po-
dle § 2 písm. i) 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 pod-
mínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně. Splní-li žadatel
podmínky pro zařazení do podopatření integrovaná
produkce révy vinné podle § 2 písm. i), nedokončení
původního období plnění víceletých podmínek se
nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených
tímto nařízením.

§ 6

Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření
ošetřování extenzivních travních porostů

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek změnit zařazení mezi
tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. b), může
tak učinit pouze

a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
podle § 2 písm. b) bodu 2 do titulu mezofilní
a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2
písm. b) bodu 3,

b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené po-
dle § 2 písm. b) bodu 4 do titulu horské a sucho-
milné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bo-
du 5,

c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a past-
viny podle § 2 písm. b) bodu 1 do některého
z titulů podle § 2 písm. b) bodů 2 až 11, a to
v případě, že je na dílu půdního bloku vyhlá-
šeno nové zvláště chráněné území2), ochran-
né pásmo národního parku3) nebo oblast
Natura 20004), nebo

d) z titulu obecná péče o extenzivní louky a past-
viny podle § 2 písm. b) bodu 1 do titulu platba
na výsledek podle § 2 písm. b) bodu 12.

(2) Žadatel v případě podle odstavce 1 podá
Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku,
nejpozději však s podáním jednotné žádosti, žádost
o změnu zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle
§ 3; v případě postupu podle odstavce 1 písm. c) ža-
datel uvede v žádosti o změnu zařazení, popřípadě
v žádosti o zařazení podle § 3, že se jedná o změnu
titulu z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. c).
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2) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.



(3) Na žádost podle odstavce 2 se uplatní pod-
mínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně.

(4) Jsou-li splněny podmínky pro změnu zařa-
zení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2
písm. b), Fond žadatele na základě žádosti podle
odstavce 2 do nového titulu v rámci tohoto pod-
opatření zařadí.

§ 7

Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek u podopatření podle
§ 2 písm. b), d), f) nebo h) až j) požádat o zvýšení
výměry dílu půdního bloku zařazeného do přísluš-
ného podopatření podle § 2 nebo o zvýšení výměry
zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit vý-
měru lze nejvýše o 35 % celkové výměry zařazené
v příslušném podopatření v prvním roce trvání ob-
dobí plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 3.

(2) Žadatel může v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek u podopatření podle
§ 2 písm. c), e) nebo g) požádat o zvýšení celkové
výměry zařazené do příslušného podopatření podle
§ 2. Zvýšit výměru lze nejvýše o 35 % celkové vý-
měry zařazené v příslušném podopatření v prvním
roce trvání období plnění víceletých podmínek podle
§ 3 odst. 3 za splnění podmínek uvedených v § 17
odst. 2, § 19 odst. 2 a § 21 odst. 2.

(3) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půd-
ního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením
celého dílu půdního bloku.

(4) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle
odstavce 1 nebo 2 podá žadatel Fondu jako součást
žádosti o změnu zařazení do 15. května příslušného
kalendářního roku, nejpozději však s podáním jed-
notné žádosti.

(5) Žádost podle odstavce 4 nelze podat v pátém
roce trvání období plnění víceletých podmínek. Za
navýšení zařazené výměry v pátém roce období
plnění víceletých podmínek se nepovažuje navýšení
výměry dílu půdního bloku zařazeného do pod-
opatření podle § 2.

(6) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
podané podle odstavce 4 rozhodne o zařazení do
podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně vý-
měry zemědělské půdy.

(7) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období

plnění víceletých podmínek zvýšit zařazenou vý-
měru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1
nebo 2 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pá-
tém roce trvání období plnění víceletých podmínek,
podá žádost o zařazení podle § 3, kterou požádá
o zařazení do nového období plnění víceletých pod-
mínek. V této žádosti uvede

a) díly půdních bloků původně zařazené do pod-
opatření podle § 2 písm. b), d), f) nebo h) až j)
a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit
do tohoto podopatření v novém období plnění
víceletých podmínek; u podopatření podle § 2
písm. b) nebo i) nelze změnit v žádosti o zařa-
zení titul vztahující se k již zařazenému dílu
půdního bloku, pokud se nejedná o postup po-
dle § 5 nebo 6, a

b) výměru původně zařazenou do podopatření po-
dle § 2 písm. c), e) nebo g) a dodatečnou vý-
měru, kterou požaduje zařadit do tohoto pod-
opatření v novém období plnění víceletých pod-
mínek;

plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2
se posuzuje v rámci nového období plnění víceletých
podmínek samostatně bez vztahu k původnímu ob-
dobí plnění víceletých podmínek. Nedokončení
původního období plnění víceletých podmínek se
v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek
stanovených tímto nařízením.

(8) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek zařadit dodatečnou vý-
měru k výměře, která je již zařazena do podopatření
podle § 2 písm. a), podá na tuto výměru žádost o za-
řazení podle § 3. V této žádosti uvede dodatečnou
výměru, kterou požaduje zařadit do příslušného
podopatření podle § 2 v novém období plnění více-
letých podmínek. Plnění podmínek příslušného pod-
opatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového ob-
dobí plnění víceletých podmínek samostatně bez
vztahu k původnímu období plnění víceletých pod-
mínek.

§ 8

Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek požádat o snížení

a) výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení
dílu půdního bloku zařazeného do příslušného
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podopatření podle § 2 písm. a), b), d), f) nebo h)
až j) a

b) výměry zařazené do příslušného podopatření
podle § 2 písm. c), e) nebo g), nejvýše však do
25 % celkové výměry zemědělské půdy zařa-
zené do příslušného podopatření v prvním roce
trvání období plnění víceletých podmínek.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle od-
stavce 1 podá žadatel Fondu jako součást žádosti
o změnu zařazení, a to u podopatření podle
a) § 2 písm. a), b), d) nebo f) až j) nejpozději do

10. ledna následujícího kalendářního roku, po-
kud ke snížení výměry došlo v období ode dne
podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. pro-
since příslušného kalendářního roku, nebo

b) § 2 písm. c) nebo e) nejpozději do 30. dubna
následujícího kalendářního roku, pokud ke sní-
žení výměry došlo v období ode dne podání
žádosti o poskytnutí dotace do 31. března ná-
sledujícího kalendářního roku;

pokud ke snížení výměry došlo mimo období uve-
dená v písmeni a) nebo b), žádost o snížení zařazené
výměry podle odstavce 1 podá žadatel do 15. května
příslušného kalendářního roku, nejpozději však
s podáním jednotné žádosti.

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na
oznámení zásahu vyšší moci a výjimečných okol-
ností5). Žádost o změnu zařazení podanou po lhůtě
uvedené v odstavci 2 Fond zamítne.

(4) V žádosti o snížení zařazené výměry podle
odstavce 1 písm. a) žadatel uvede, zda o snížení vý-
měry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půd-
ního bloku zařazeného do příslušného podopatření
žádá z důvodu
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s círk-

vemi a náboženskými společnostmi6),
b) provedení pozemkové úpravy7),

c) zásahu vyšší moci a výjimečných okolností5),

d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro
stavby nebo opatření ve veřejném zájmu8),

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití
půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do příslušného pod-
opatření v prvním roce trvání období plnění ví-
celetých podmínek podle § 3 odst. 3,

f) vyklučení ovocného sadu nebo vinice, nebo

g) jiného, než je uveden v písmenech a) až f).

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařaze-
ní rozhodne o jejím zařazení do příslušného pod-
opatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry
zemědělské půdy.

(6) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke sní-
žení zařazené výměry nebo pokud zařazená výměra
v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky ob-
dobí plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v pří-
slušném roce období plnění víceletých podmínek
podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2,
rozhodne Fond o zařazení do příslušného podopa-
tření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry ze-
mědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která
již nesplňuje podmínky období plnění víceletých
podmínek; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím
není dotčena.

(7) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke sní-
žení o veškerou zařazenou výměru nebo pokud
veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy
již nesplňuje podmínky období plnění víceletých
podmínek, aniž žadatel v příslušném roce období
plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu
zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení
žadatele z příslušného podopatření podle § 2; povin-
nost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(8) V případě, že dojde ke změně zemědělské
kultury standardní orná půda nebo plocha s vícele-
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5) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
6) 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.

7) 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.

8) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.



tými produkčními plodinami na zemědělskou kul-
turu úhor po skončení příslušného kalendářního
roku, bude období plnění víceletých podmínek
v podopatření podle § 2 písm. j) na příslušném dílu
půdního bloku ukončeno, přičemž ukončení období
plnění víceletých podmínek na daném dílu půdního
bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stano-
vených tímto nařízením.

(9) Pokud v průběhu trvání období plnění více-
letých podmínek došlo ke snížení výměry zeměděl-
ské půdy zařazené do podopatření podle § 2 nad
kvótu uvedenou v § 8 odst. 1 písm. b), Fond roz-
hodne o vrácení dotace, která byla poskytnuta od
počátku trvání období plnění víceletých podmínek
na toto podopatření.

(10) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené
výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy
zařazené do příslušného podopatření o veškerou za-
řazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení
z příslušného podopatření, rozhodne Fond o vyřa-
zení žadatele z příslušného podopatření; povinnost
vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 9

Poskytnutí dotace na podopatření v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření
podle § 2 (dále jen „žádost o poskytnutí dota-
ce“) podá každoročně žadatel Fondu pro přísluš-
ný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti9), a to
do 15. května příslušného kalendářního roku, na
který má být dotace poskytnuta.

(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši
podle § 26, jestliže
a) je žadatel zařazen do příslušného podopatření

podle § 3 a v případě podopatření podle § 2
písm. a), b), d), f) nebo h) až j) je do tohoto
podopatření zařazen také díl půdního bloku
uvedený v žádosti o zařazení, přičemž v případě
1. podopatření podle § 2 písm. b) je díl půdního

bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace
vymezen podle nařízení vlády upravujícího

podrobnosti evidence využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů a zařazen
podle § 13 odst. 5,

2. podopatření podle § 2 písm. d) je v evidenci
využití půdy vymezen ekologicky význam-
ný prvek krajinotvorný sad podle nařízení
vlády upravujícího podrobnosti evidence vy-
užití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů a zařazen podle § 18 odst. 3, nebo

3. podopatření podle § 2 písm. f) je díl půdního
bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace
vymezen podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů a zařazen
podle § 20 odst. 3 písm. d),

b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v sou-
ladu s

1. pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení
vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům,

2. podmínkami minimálních požadavků pro
použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
uvedenými v nařízení vlády upravujícím pra-
vidla podmíněnosti plateb zemědělcům a

3. dalšími podmínkami stanovenými tímto na-
řízením,

c) žadatel v případě použití hnojiv a statkových
hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zá-
konem o hnojivech tak, že je možné ze zá-
znamů vyhodnotit plnění podmínek daného
podopatření,

d) žadatel v případě použití přípravků na ochranu
rostlin vede záznamy o používání těchto pří-
pravků v souladu s přímo použitelným předpi-
sem Evropské unie upravujícím uvádění pří-
pravků na ochranu rostlin na trh10) a zákonem
o rostlinolékařské péči tak, že je možné ze zá-
znamů vyhodnotit plnění podmínek daného
podopatření,

e) u žadatele nedošlo k nesplnění podmínek
agroenvironmentálně-klimatických opatření ve-
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9) Čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
Čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1173.

10) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.



doucím ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení
dotace v příslušném kalendářním roce a

f) u žadatele v příslušném kalendářním roce ne-
došlo k nesplnění podmínky obhospodařování
zemědělské půdy v souladu s nařízením vlády
upravujícím podrobnosti evidence využití ze-
mědělské půdy podle uživatelských vztahů.

(3) Při posuzování užívané výměry a zeměděl-
ské kultury podle evidence využití půdy je rozhod-
ným obdobím v případě podopatření podle

a) § 2 písm. a), b), d) nebo f) až j) období ode dne
podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. pro-
since příslušného kalendářního roku a

b) § 2 písm. c) nebo e) období ode dne podání žá-
dosti o poskytnutí dotace do 31. března násle-
dujícího kalendářního roku.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na pří-
slušný kalendářní rok musí být

a) seznam dílů půdních bloků nebo jejich částí, na
které žadatel podal žádost o dotaci včetně uve-
dení jednotlivých podopatření nebo titulů,

b) geoprostorová informace, která definuje přísluš-
né díly půdních bloků nebo jejich částí, které
žadatel uvedl v této žádosti; v případě pod-
opatření podle § 2 písm. h) jde o geoprostoro-
vou informaci o produkční ploše, a

c) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
nebo jejich částí uvedených v písmeni a) vede-
ných v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Rozhodne-li se žadatel obnovit trvalý travní
porost v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále
jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního
roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý
travní porost a byla

a) provedena první seč spolu s odklizením bio-
masy, nebo

b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího
travního porostu, byla-li vyseta.

(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín prove-
dení první seče před 31. srpnem příslušného kalen-
dářního roku, považuje se v případě obnovy podle
odstavce 5 provedení první seče s odklizením bio-
masy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzchá-

zejícího travního porostu do 31. srpna příslušného
kalendářního roku za splnění této podmínky.

§ 10

Poměrná výše dotace

(1) Prokáže-li žadatel, že v průběhu trvání ob-
dobí plnění víceletých podmínek došlo ke snížení
výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření
podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. c)
nebo § 13 odst. 5 písm. a), Fond dotaci poskytne
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). Poměrnou výši dotace
Fond neposkytne na výměru zemědělské půdy, která
je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na
žadatele vedena ke dni podání žádosti o poskytnutí
dotace v evidenci využití půdy.

(2) Neprokáže-li žadatel, že v průběhu trvání
období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení
výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření
podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. a)
až f) nebo § 13 odst. 5 písm. a), nebo pokud uvede
důvod snížení podle § 8 odst. 4 písm. g), Fond do-
taci poskytne sníženou o poměrnou část odpovída-
jící snížení výměry zemědělské půdy a zároveň roz-
hodne o vrácení poměrné části dotace, která byla
poskytnuta od počátku trvání období plnění více-
letých podmínek na výměru, o kterou byla původní
výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry
z příslušného podopatření podle § 2 od počátku
trvání období plnění víceletých podmínek.

§ 11

Převod a přechod zařazení
do agroenvironmentálně-klimatických opatření

(1) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do
příslušného podopatření podle § 2, písemně zaváže,
že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto pod-
opatření na nabyté výměře zemědělské půdy, novou
žádost o zařazení již nepodává a § 7 se v tomto pří-
padě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu,
přičemž

a) je-li zemědělská půda zařazena do příslušného
podopatření podle § 2 po kratší dobu než ze-
mědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby
nabytí zemědělské půdy zařazenu do tohoto
podopatření, a zároveň podíl takto nabyté ze-
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mědělské půdy překročí 35 % výměry zeměděl-
ské půdy, kterou měl nabyvatel do doby naby-
tí zemědělské půdy zařazenu do tohoto pod-
opatření, uvede nabyvatel souhrnnou výmě-
ru zemědělské půdy zařazenou do tohoto pod-
opatření, a

b) v ostatních případech uvede nabyvatel sou-
hrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do
tohoto podopatření a Fond následně v rozhod-
nutí o zařazení stanoví datum zahájení období
plnění víceletých podmínek odpovídající kalen-
dářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do
tohoto podopatření.

(2) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do
příslušného podopatření, zaváže, že bude pokračovat
v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté
výměře zemědělské půdy, novou žádost o zařazení
již nepodává, ale oznámí tuto skutečnost Fondu;
v oznámení uvede výměru zařazenou do tohoto
podopatření. Fond následně v rozhodnutí o zařazení
stanoví zbývající část období, po které bude nabyva-
tel zařazen do tohoto podopatření.

(3) Jestliže dojde k převodu nebo přechodu
období plnění víceletých podmínek vyplývajících
z podmínek zařazení do příslušného podopatření,
stanoví se výměra zemědělské půdy, která může
být předmětem
a) zvýšení zařazené výměry podle § 7, v průběhu

zbývající části příslušného období plnění více-
letých podmínek jako součet nabyvatelem do-
sud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené vý-
měry podle § 7 a poměrné části převodcem do-
sud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 7,
odpovídající poměrné části zařazené výměry
převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry
pro převodce se odpovídajícím způsobem sni-
žuje, nebo

b) snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4
písm. e), v průběhu zbývající části příslušného
období plnění víceletých podmínek jako součet
nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu sní-
žení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. e)
a poměrné části převodcem dosud nevyčerpa-
ného limitu snížení podle § 8 odst. 4 písm. e),
odpovídající poměrné části zařazené výměry
převedené na nabyvatele; limit snížení výměry
pro převodce se odpovídajícím způsobem sni-
žuje.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal

v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek pří-
slušného podopatření na nabyté výměře zemědělské
půdy a došlo-li v průběhu období, na které byl pře-
vodce nebo nabyvatel zařazen do příslušného pod-
opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské
půdy podle § 8, s výjimkou snížení z důvodů podle
§ 8 odst. 4 písm. a) až f), nebo k nesplnění jiných
podmínek tohoto podopatření na zemědělské půdě,
na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond
o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za ob-
dobí, na které byl převodce nebo nabyvatel zařazen.

(5) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjiš-
těno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění po-
stupu uvedeného v části třetí, k převodu období
plnění víceletých podmínek, postup uvedený v části
třetí se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí do-
tace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy
získanou od původního žadatele. Nedodržení pod-
mínky uvedené v § 14 převodcem nebo nabyvatelem
se za nesplnění podmínky nepovažuje, pokud ne-
splnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů bez-
prostředně přede dnem nebo bezprostředně po dni,
ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena
zemědělská půda z převodce na nabyvatele.

ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH

OPATŘENÍ

§ 12

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 ža-
datele s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda, které hodlá zařadit do podopatření
zatravňování orné půdy, včetně uvedení jednot-
livých titulů podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
zatravňování orné půdy musí být geoprostorová in-
formace, která definuje příslušné díly půdních bloků,
které žadatel uvedl v této žádosti. Žadatel u jednotli-
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vých dílů půdních bloků označí titul podle § 2
písm. a) bodů 1 až 8, na který na daném dílu půdní-
ho bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné
půdy lze díl půdního bloku, na kterém není

a) uplatňováno žádné z podopatření uvedených
v § 2,

b) uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické
opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmen-
tálně-klimatických opatření a o změně nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
nebo

c) vymezen ochranný pás dřevin podle nařízení
vlády upravujícího opatření agrolesnictví.

(4) Minimální výměra pro zařazení do pod-
opatření zatravňování orné půdy činí 0,5 hektaru ze-
mědělské půdy s druhem zemědělské kultury stan-
dardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů.

(5) Díl půdního bloku, který neměl v období
od 1. ledna 2015 do dne podání žádosti o zařazení
v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý
travní porost, lze zařadit do titulu

a) podle § 2 písm. a) bodu 1, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, který se nenachází ale-
spoň z 50 % ve zvláště chráněném území2),
ochranném pásmu národního parku3) nebo
v území soustavy Natura 20004) a zároveň

1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech
zranitelných dusičnany11), nebo

2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evi-
denci využití půdy vymezeno jako silně nebo
mírně erozně ohrožená plocha,

b) podle § 2 písm. a) bodu 2 nebo 3, pokud se
jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské

kultury standardní orná půda, který se nachází
alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území2),
ochranném pásmu národního parku3) nebo
v území soustavy Natura 20004) a zároveň
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech

zranitelných dusičnany11), nebo
2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evi-

denci využití půdy vymezeno jako silně nebo
mírně erozně ohrožená plocha,

c) podle § 2 písm. a) bodu 4, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, který se nenachází ale-
spoň z 50 % ve zvláště chráněném území2),
ochranném pásmu národního parku3) nebo
v území soustavy Natura 20004) a zároveň
1. který podle údajů vedených v evidenci vy-

užití půdy sousedí s útvarem povrchových
vod12), nebo

2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochran-
ném pásmu vodních zdrojů13);

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku
sousedící s útvarem povrchových vod považuje díl
půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů
vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdá-
lenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových
vod,

d) podle § 2 písm. a) bodu 5 nebo 6, pokud se
jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda, který se nachází
alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území2),
ochranném pásmu národního parku3) nebo
v území soustavy Natura 20004) a zároveň
1. podle údajů vedených v evidenci využití

půdy sousedí s útvarem povrchových
vod13), nebo

2. se alespoň z 50 % nachází v ochranném
pásmu vodních zdrojů13);

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku
sousedící s útvarem povrchových vod považuje díl
půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů
vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdá-
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11) § 2 a příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění
pozdějších předpisů.

12) § 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

13) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



lenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových
vod,

e) podle § 2 písm. a) bodu 7, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, na kterém je alespoň
z 50 % v evidenci využití půdy vymezena in-
filtrační oblast podle nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, nebo

f) podle § 2 písm. a) bodu 8, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, na kterém je v evidenci
využití půdy vymezena dráha soustředěného
odtoku podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů.

(6) Fond žadatele zařadí do titulu podle § 2
písm. a) bodu 2, 3, 5 nebo 6, pokud Fond obdrží
souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu
ochrany přírody, že byla k založení travního porostu
pomocí čistosevu nebo podsevu použita

a) druhově bohatá travní směs osiv na dílu půdní-
ho bloku podle § 2 písm. a) bodu 2 nebo 5,
nebo

b) regionální travní směs osiv na dílu půdního
bloku podle § 2 písm. a) bodu 3 nebo 6, a to
nejpozději do 31. května prvního roku trvání
období plnění víceletých podmínek.

(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu
podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8

a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo
podsevu

1. nejpozději do 31. května příslušného kalen-
dářního roku,

2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a)
nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, při-
čemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu, popřípadě uznaným osivem nebo
u druhů neuvedených v druhovém seznamu
podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem
kontrolovaným úředně nebo pod úředním
dozorem podle zákona o oběhu osiva

a sadby, přičemž výsev musí být proveden
nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání
osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle
zákona o oběhu osiva a sadby, jde-li o díl
půdního bloku podle § 2 písm. a) bodu 1, 4
nebo 7, nebo

3. stanovenou směsí osiv uvedenou v příloze
č. 1 k tomuto nařízení alespoň v minimálním
výsevu 35 kilogramů na 1 hektar dílu půdní-
ho bloku, jde-li o díl půdního bloku podle
§ 2 písm. a) bodu 8,

b) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o země-
dělství změnu zemědělské kultury podle naří-
zení vlády upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů ze
standardní orné půdy na travní porost, v případě
změny na kulturu trvalý travní porost se ne-
jedná o nesplnění podmínky,

c) může aplikovat hnojiva14) pouze před zalo-
žením travního porostu, nejpozději však do
31. května příslušného kalendářního roku,

d) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zví-
řat do 14. září příslušného kalendářního roku,
v případě následného přepasení se nejedná
o splnění podmínky podle písmene e) bodu 2, a

e) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
nařízení vlády upravujícím poskytování pří-
mých plateb zemědělcům, a to pouze sečí
s odklizením biomasy v termínu do 31. čer-
vence příslušného kalendářního roku nebo
v termínu do 31. srpna příslušného kalendář-
ního roku, jedná-li se o díl půdního bloku,
který se podle evidence využití půdy nachází
alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího
opatření pro oblasti s přírodními omezení-
mi, a

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy
do 31. října příslušného kalendářního roku,
pokud podmínky na daném dílu půdního
bloku podle § 7 odst. 3 písm. a) nařízení
vlády upravujícího poskytování přímých pla-
teb zemědělcům nestanoví jinak.
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(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8

a) neaplikuje hnojiva14) od druhého roku trvání
období plnění víceletých podmínek, přičemž
za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat
a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2
písm. a) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí
pouze se souhlasným stanoviskem místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody,

b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném ka-
lendářním roce k používání v České republice
pouze v prvních 2 letech trvání období plnění
víceletých podmínek, a to pouze bodově, pokud
není mimořádným rostlinolékařským opatře-
ním nařízeným Ústředním kontrolním a zku-
šebnímústavemzemědělským (dále jen „Ústav“)
určeno jinak,

c) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
nařízení vlády upravujícím poskytování pří-
mých plateb zemědělcům za podmínek uve-
dených v písmeni d), a to sečí s odklizením
biomasy nebo pastvou v termínu do 31. čer-
vence příslušného kalendářního roku nebo
v termínu do 31. srpna příslušného kalendář-
ního roku, jedná-li se o díl půdního bloku,
který se podle evidence využití půdy nachází
alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího
opatření pro oblasti s přírodními omezení-
mi, a

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy
nebo pastvu do 31. října příslušného kalen-
dářního roku,

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku
podle § 7 odst. 3 písm. a) nařízení vlády upravu-
jícího poskytování přímých plateb zemědělcům
nestanoví jinak,

d) provádí v případě pastvy zvířat likvidaci ne-
dopasků 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 plochy s průměr-
nou sklonitostí převyšující 10 °; povinost likvido-
vat nedopasky může být měněna na základě sou-
hlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,

e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního po-
rostu na plochách zařazených do podopatření
podle § 2 písm. a),

f) provádí dosev travního porostu na plochách za-
řazených do titulu podle § 2 písm. a) bodů 2, 3,
5 a 6 pouze směsí svým složením shodnou se
směsí, kterou bylo provedeno zatravnění
v prvním roce trvání období plnění víceletých
podmínek, nebo směsí schválenou místně pří-
slušným orgánem ochrany přírody, a

g) provádí dosev travního porostu na plochách za-
řazených do titulu podle § 2 písm. a) bodu 8
pouze směsí osiv podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení.

(9) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí, po-
případě stanovení dřívějšího termínu seče podle od-
stavce 7 písm. e) nebo odložení nebo vynechání
jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dří-
vějšího termínu seče nebo pastvy podle odstavce 8
písm. c) je možné pouze z důvodu ochrany přírody
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na
základě souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody.

(10) Souhlasné stanovisko místně příslušného
orgánu ochrany přírody obdrží Fond od místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody nejpozději v den,
kdy

a) měla být seč nebo pastva provedena, pokud se
jedná o souhlasné stanovisko místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody podle odstavce 9
s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí
nebo pastvy,

b) hodlá žadatel seč nebo pastvu provést, pokud se
jedná o souhlasné stanovisko místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody podle odstavce 9
se stanovením dřívějšího termínu seče nebo
pastvy, nebo

c) měla být provedena likvidace nedopasků.

(11) Obdrží-li Fond souhlasné stanovisko
místně příslušného orgánu ochrany přírody po dni
uvedeném v odstavci 10, Fond k takovému předlo-
žení nepřihlédne.

(12) O skončení pastvy podle odstavce 8
písm. d) se nejedná, pokud je pastva přerušena nej-
déle na 29 dnů.
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§ 13

Zařazení do podopatření ošetřování
extenzivních travních porostů

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
ošetřování extenzivních travních porostů uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost, které hodlá zařadit do podopa-
tření ošetřování extenzivních travních porostů,
včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2
písm. b), a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
ošetřování extenzivních travních porostů musí být
geoprostorová informace, která definuje příslušné
díly půdních bloků, které žadatel uvedl v této žá-
dosti. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků
označí titul podle § 2 písm. b), na který na daném
dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření ošetřování extenziv-
ních travních porostů lze díl půdního bloku, na kte-
rém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2 a

b) agroenvironmentálně-klimatické opatření podle
§ 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopa-
tření ošetřování extenzivních travních porostů činí
2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské
kultury trvalý travní porost podle nařízení vlády
upravujícího podrobnosti evidence využití půdy po-
dle uživatelských vztahů.

(5) Díl půdního bloku lze zařadit pouze do
1 titulu

a) podle § 2 písm. b) bodů 2 až 11, pokud se jedná
o díl půdního bloku, který se nachází alespoň
z 50 % v oblastech zvláště chráněných území2),
ochranném pásmu národního parku3) nebo
v území soustavy Natura 20004) a je na něm
vymezeno příslušné cenné stanoviště (mezofilní
a vlhkomilné louky, horské a suchomilné louky,
druhově bohatá pastvina, málo úživná pastvina
nebo suchý stepní trávník a vřesoviště) podle
nařízení vlády upravujícího podrobnosti evi-

dence využití půdy podle uživatelských vztahů
nebo je podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů vymezen jako hnízdní lokalita
chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná
louka nebo stanoviště modráska; v případě, že
se díl půdního bloku po aktualizaci hranic
zvláště chráněných území2), ochranného pás-
ma národního parku3) nebo území soustavy
Natura 20004) nadále nenachází v těchto úze-
mích, bude období plnění víceletých podmínek
v příslušném titulu podle § 2 písm. b) na pří-
slušném dílu půdního bloku ukončeno, přičemž
ukončení období plnění víceletých podmínek na
daném dílu půdního bloku se nepovažuje za ne-
splnění podmínek stanovených tímto naříze-
ním,

b) podle § 2 písm. b) bodů 6 až 9, pokud se jedná
o díl půdního bloku, který se nachází mimo
území uvedená v písmeni a), a jestliže je daný
díl půdního bloku vymezen nařízením vlády
upravujícím podrobnosti evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů jako hnízdní loka-
lita chřástala polního, podmáčená nebo raše-
linná louka, stanoviště modráska nebo je na
něm vymezeno příslušné cenné stanoviště (su-
chý stepní trávník a vřesoviště) podle nařízení
vlády upravujícího podrobnosti evidence vy-
užití půdy podle uživatelských vztahů,

c) podle § 2 písm. b) bodu 1, pokud se jedná o díl
půdního bloku, který se nachází mimo území
uvedená v písmeni a) a zároveň není vymezen
nařízením vlády upravujícím podrobnosti evi-
dence využití půdy podle uživatelských vztahů
jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmá-
čená nebo rašelinná louka nebo stanoviště mod-
ráska, nebo na něm není vymezeno příslušné
cenné stanoviště (suchý stepní trávník a vřeso-
viště) podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů anebo pokud se nachází v území
uvedeném v písmeni a) s povolením místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody, nebo

d) podle § 2 písm. b) bodu 12, pokud se jedná o díl
půdního bloku, který se nachází alespoň z 50 %
v oblasti zvláště chráněného území2) Železné
hory a je na něm vymezeno příslušné cenné sta-
noviště podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů jako platba na výsledek; v případě,
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že se díl půdního bloku po aktualizaci hranic
zvláště chráněného území2) nadále nenachází
v tomto území, bude období plnění víceletých
podmínek v příslušném titulu podle § 2 písm. b)
na příslušném dílu půdního bloku ukončeno,
přičemž ukončení období plnění víceletých
podmínek na daném dílu půdního bloku se ne-
považuje za nesplnění podmínek stanovených
tímto nařízením.

§ 14

Intenzita chovu hospodářských zvířat

(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
tření podle § 2 písm. b) musí splňovat každý den
kontrolního období od 1. června do 30. září přísluš-
ného kalendářního roku (dále jen „kontrolní ob-
dobí“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvede-
ných v příloze č. 2 k tomuto nařízení nejméně
0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého trav-
ního porostu obhospodařovaného žadatelem a vede-
ného v evidenci využití půdy, přičemž do výměry
trvalého travního porostu se nezapočítává výměra
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a) trvalý travní porost zařazeného do titulu podle
§ 2 písm. b) bodů 6 až 8,

b) trvalý travní porost zařazeného do titulu podle
§ 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb. a

c) trvalý travní porost, který se nachází alespoň
z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny chráněných
krajinných oblastí15), v národní přírodní rezer-
vaci, přírodní rezervaci, národní přírodní pa-
mátce anebo v přírodní památce (dále jen „ma-
loplošné zvláště chráněné území“)2) nebo v zó-
nách soustředěné péče o přírodu v národních
parcích16).

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do pod-
opatření podle § 2 písm. b) musí splňovat každý
den kontrolního období intenzitu chovu hospodář-
ských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a ve-
dené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské

kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá
kultura.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně,
podá Fondu do 31. října příslušného kalendářního
roku za toto kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství
vedeného v informačním systému ústřední evi-
dence17) a

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vy-
tvořena na základě údajů z registru koní v hos-
podářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence17); deklarace chovu koní ob-
sahuje údaje o počtu chovaných koní přepočte-
ných na velké dobytčí jednotky podle přílohy
č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných
koní.

(4) Nepodá-li žadatel Fondu opis registru koní
v hospodářství a deklaraci chovu koní podle od-
stavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu
intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední,
pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvod-
ňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat se za
každý den kontrolního období vypočte jako podíl
počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat
přepočteného na velké dobytčí jednotky podle pří-
lohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kon-
trolního období zjištěného z informačního systému
ústřední evidence vedené podle plemenářského zá-
kona, popřípadě podle odstavce 3, pokud není kon-
trolou na místě zjištěno jinak, a

a) výměry zemědělské půdy vedené v evidenci vy-
užití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost k danému dni kontrolního období
pro účely plnění podmínky uvedené v od-
stavci 1, přičemž do výměry trvalého travního
porostu obhospodařované žadatelem se nezapo-
čítává výměra dílu půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury

1. trvalý travní porost zařazeného do titulu
podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8,

2. trvalý travní porost zařazeného do titulu po-
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dle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády
č. 75/2015 Sb. a

3. trvalý travní porost, který se nachází alespoň
z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny chráněných
krajinných oblastí15), v maloplošných zvláště
chráněných územích2) nebo v zónách sou-
středěné péče o přírodu v národních par-
cích16), a

b) výměry zemědělské půdy vedené v evidenci vy-
užití půdy s druhem zemědělské kultury orná
půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura
k danému dni kontrolního období v případě vý-
počtu pro účely plnění podmínky uvedené v od-
stavci 2.

§ 15

Ponechávání nepokosených ploch

(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do podopatření ošetřování extenzivních travních po-
rostů podle § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 12 s výměrou
nejméně 10 hektarů ponechá každoročně při země-
dělském obhospodařování v souladu s § 7 nařízení
vlády upravujícím poskytování přímých plateb ze-
mědělcům nepokosenou plochu

a) o rozloze nejméně 3 % rozlohy dílu půdního
bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

b) o rozloze nejvýše 15 % rozlohy dílu půdního
bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

c) s maximální rozlohou jedné nepokosené plo-
chy, která činí 1 hektar, a

d) do 15. srpna nebo do 15. září, pokud se jedná
o díl půdního bloku podle § 16 odst. 2 písm. a)
bodu 1 s termínem seče s odklizením biomasy
nebo pastvou do 31. srpna příslušného kalen-
dářního roku, § 16 odst. 3 písm. a) bodu 4,
§ 16 odst. 4 písm. a) bodu 4, § 16 odst. 5
písm. a) bodu 2 nebo § 16 odst. 6 písm. a) bo-
du 2 nebo do 15. října, pokud se jedná o díl
půdního bloku podle § 16 odst. 3 písm. a) bo-
du 5, § 16 odst. 4 písm. a) bodu 5, § 16 odst. 5
písm. a) bodu 3, § 16 odst. 6 písm. a) bodu 3
nebo do 15. listopadu, pokud se jedná o díl půd-
ního bloku podle § 16 odst. 13 písm. a), nejpoz-
ději však do termínu první seče spolu s odklize-
ním biomasy následujícího kalendářního roku;

při posuzování výměry dílu půdního bloku pro
účely plnění podmínky uvedené v tomto odstavci
se od výměry příslušného dílu půdního bloku uve-
dené v evidenci využití půdy odečte výměra krajin-

ného prvku podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů, který se nachází na ploše příslušného dílu
půdního bloku.

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevzta-
huje na díl půdního bloku zařazený do podopatření
ošetřování extenzivních travních porostů podle § 2
písm. b) bodu 1 nebo 12, na kterém

a) žadatel provede v příslušném kalendářním roce
pastvu, a to v termínu stanoveném pro daný
titul tímto nařízením, nebo

b) je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
o poskytnutí dotace evidováno provádění ob-
novy podle § 9 odst. 5 s datem zahájení obnovy
nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí
dotace.

(3) Žadatel může ponechat nepokosenou plo-
chu podle odstavce 1 na dílu půdního bloku zařaze-
ného do podopatření ošetřování extenzivních trav-
ních porostů podle § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 12
s výměrou nižší než 10 hektarů. V případě ponechání
nepokosené plochy se na nesplnění podmínek uve-
dených v odstavci 1 vztahuje snížení dotace podle
§ 29 odst. 1 písm. b) bodů 3 a 4 obdobně.

(4) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí do-
tace, zda se jedná o díl půdního bloku podle

a) odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepoko-
senou plochu a žádá o poskytnutí dotace za
ponechání nepokosené plochy,

b) odstavce 2, na který nežádá o poskytnutí dotace
za ponechání nepokosené plochy, nebo

c) odstavce 3, na kterém se rozhodl ponechávat
nepokosenou plochu a na který žádá o poskyt-
nutí dotace za ponechání nepokosené plochy.

§ 16

Bližší podmínky provádění podopatření
ošetřování extenzivních travních porostů

(1) Žadatel po celou dobu zařazení do pod-
opatření ošetřování extenzivních travních porostů
na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý
travní porost vedené v evidenci využití půdy

a) aplikuje hnojiva14) na výměru dílu půdní-
ho bloku vedenou v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku
nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní
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porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění pozdějších před-
pisů, přičemž limit aplikovaného množství du-
síku se vypočte podle § 7 odst. 5 nařízení vlády
č. 262/2012 Sb. a hodnotí se v rámci příslušného
kalendářního roku, a

b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly18) a od-
padní vody19).

(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny
podle § 2 písm. b) bodu 1 každoročně

a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
nařízení vlády upravujícím poskytování pří-
mých plateb zemědělcům za podmínek uve-
dených v písmenech c) a f), a to sečí s odkli-
zením biomasy nebo pastvou v termínu do
31. července příslušného kalendářního roku
nebo v termínu do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku, jedná-li se o díl půdního
bloku, který se podle evidence využití půdy
nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upra-
vujícího opatření pro oblasti s přírodními
omezeními, a

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy
nebo pastvy nejpozději do 31. října přísluš-
ného kalendářního roku;

seč a pastvu lze kombinovat,

b) provádí seč v případě údržby trvalého travního
porostu sečením od jednoho okraje dílu půdní-
ho bloku ke druhému nebo od středu dílu půd-
ního bloku k okrajům,

c) provádí v případě údržby trvalého travního po-
rostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků seče-
ním 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 průměr-
nou sklonitostí převyšující 10 °; povinnost likvi-
dovat nedopasky může být měněna na základě
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,

d) nepoužívá ke hnojení kejdu, s výjimkou kejdy
skotu,

e) ve zvláště chráněných územích2), ochranných
pásmech národních parků3) a v oblastech sou-
stavy Natura 20004) aplikuje herbicidy povo-
lené v příslušném kalendářním roce k používání
v České republice pouze se souhlasným stano-
viskem místně příslušného orgánu ochrany pří-
rody, a to pouze bodově, pokud není mimořád-
ným rostlinolékařským opatřením nařízeným
Ústavem určeno jinak, a

f) ve zvláště chráněných územích2), ochranných
pásmech národních parků3) a v oblastech sou-
stavy Natura 20004) neprovádí mulčování trva-
lého travního porostu, mulčování nedopasků,
obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu bez souhlasného sta-
noviska místně příslušného orgánu ochrany pří-
rody.

(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené po-
dle § 2 písm. b) bodu 2 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínky uve-
dené v písmeni g) tak, že provádí první seč
spolu s odklizením biomasy v jednom z násle-
dujících termínů, který je pro daný díl půdního
bloku stanoven místně příslušným orgánem
ochrany přírody v evidenci využití půdy, a to

1. do 30. června příslušného kalendářního roku,

2. od 15. června do 31. července příslušného
kalendářního roku,

3. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

4. od 15. července do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku, nebo

5. od 15. srpna do 30. září příslušného kalen-
dářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění
víceletých podmínek měnit,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
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c) používá ke hnojení pouze tuhá statková hnojiva
nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepova-
žuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého trav-
ního porostu,

d) aplikuje nejvýše 80 kilogramů celkového dusíku
na 1 hektar výměry příslušného dílu půdní-
ho bloku vedeného v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

e) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna
příslušného kalendářního roku, pokud je díl
půdního bloku v evidenci využití půdy veden
jako vhodný k přepasení, přičemž přepasení ne-
nahrazuje provedení seče s odklizem biomasy,

f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení,

g) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu, přísev trva-
lého travního porostu nebo vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném ka-
lendářním roce k používání v České republice
pouze se souhlasným stanoviskem místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody, a to pouze
bodově, pokud není mimořádným rostlino-
lékařským opatřením nařízeným Ústavem urče-
no jinak, a

i) provádí druhou seč s odklizením biomasy nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku, přičemž druhá seč nebude vyžadována
v případě obhospodařování podle písmene a)
bodu 5.

(4) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
podle § 2 písm. b) bodu 3 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínky uve-
dené v písmeni f) tak, že provádí první seč spolu
s odklizením biomasy v jednom z následujících
termínů, který je pro daný díl půdního bloku
stanoven místně příslušným orgánem ochrany
přírody v evidenci využití půdy, a to

1. do 30. června příslušného kalendářního roku,

2. od 15. června do 31. července příslušného
kalendářního roku,

3. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

4. od 15. července do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku, nebo

5. od 15. srpna do 30. září příslušného kalen-
dářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění
víceletých podmínek měnit,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,

c) neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se ne-
považuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého
travního porostu,

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna
příslušného kalendářního roku, pokud je díl
půdního bloku v evidenci využití půdy veden
jako vhodný k přepasení, přičemž přepasení ne-
nahrazuje provedení seče s odklizem biomasy,

e) neprovádí příkrm pasených zvířat,

f) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu, přísev trva-
lého travního porostu nebo vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném ka-
lendářním roce k používání v České republice
pouze se souhlasným stanoviskem místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody, a to pouze
bodově, pokud není mimořádným rostlino-
lékařským opatřením nařízeným Ústavem
určeno jinak, a

h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku, přičemž druhá seč nebude vyžadována
v případě obhospodařování podle písmene a)
bodu 5.

(5) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle
§ 2 písm. b) bodu 4 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínky uve-
dené v písmeni h) tak, že provádí nejméně je-
denkrát ročně seč spolu s odklizením biomasy
v jednom z následujících termínů, který je pro
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daný díl půdního bloku stanoven místně pří-
slušným orgánem ochrany přírody v evidenci
využití půdy, a to

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

2. od 15. července do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku, nebo

3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalen-
dářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění
víceletých podmínek měnit,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,

c) používá ke hnojení pouze tuhá statková hnojiva
nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepova-
žuje vápnění trvalého travního porostu,

d) aplikuje tuhá statková hnojiva nebo kompost14)
povinně jedenkrát za trvání období plnění více-
letých podmínek v minimálním přísunu 55 kilo-
gramů celkového dusíku na 1 hektar výměry
příslušného dílu půdního bloku vedeného v evi-
denci využití půdy k 31. prosinci příslušného
kalendářního roku, nejpozději však do čtvrtého
roku trvání období plnění víceletých podmínek,
a zároveň neaplikuje tuhá statková hnojiva nebo
kompost více než jedenkrát za období trvání
období plnění víceletých podmínek za aplikaci
hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

e) aplikuje nejvýše 80 kilogramů celkového dusíku
na 1 hektar výměry příslušného dílu půdní-
ho bloku vedeného v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

f) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna
příslušného kalendářního roku, pokud je díl
půdního bloku v evidenci využití půdy veden
jako vhodný k přepasení,

g) neprovádí příkrm pasených zvířat,

h) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu, přísev trva-
lého travního porostu nebo vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody a

i) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice pou-
ze se souhlasným stanoviskem místně přísluš-

ného orgánu ochrany přírody, a to pouze bo-
dově, pokud není mimořádným rostlinolékař-
ským opatřením nařízeným Ústavem určeno
jinak.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu horské a suchomilné louky nehnojené po-
dle § 2 písm. b) bodu 5 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínky uve-
dené v písmeni f) tak, že provádí nejméně jeden-
krát ročně seč spolu s odklizením biomasy v jed-
nom z následujících termínů, který je pro daný
díl půdního bloku stanoven místně příslušným
orgánem ochrany přírody v evidenci využití
půdy, a to

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

2. od 15. července do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku, nebo

3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalen-
dářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění
víceletých podmínek měnit,

b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,

c) neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se ne-
považuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého
travního porostu,

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna
příslušného kalendářního roku, pokud je díl
půdního bloku v evidenci využití půdy veden
jako vhodný k přepasení,

e) neprovádí příkrm pasených zvířat,

f) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu, přísev trva-
lého travního porostu nebo vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody a

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice pou-
ze se souhlasným stanoviskem místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody, a to pouze bo-
dově, pokud není mimořádným rostlinolékař-
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ským opatřením nařízeným Ústavem určeno ji-
nak.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle
§ 2 písm. b) bodu 6 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínky uve-
dené v písmeni e) tak, že provádí nejméně je-
denkrát ročně seč spolu s odklizením biomasy
v jednom z následujících termínů, který je pro
daný díl půdního bloku stanoven místně pří-
slušným orgánem ochrany přírody v evidenci
využití půdy, a to

1. od 15. května do 7. července příslušného ka-
lendářního roku,

2. od 15. června do 7. srpna příslušného kalen-
dářního roku,

3. od 15. července do 7. září příslušného kalen-
dářního roku, nebo

4. od 15. srpna do 30. září příslušného kalen-
dářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění
víceletých podmínek měnit,

b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou
nebo ručně vedenou technikou, pokud není
v souhlasném stanovisku místně příslušného
orgánu ochrany přírody uvedeno jinak,

c) neaplikuje hnojiva14), pomocné půdní látky20)
nebo rostlinné biostimulanty21); za aplikaci
hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního
porostu,

d) neprovádí pastvu zvířat,

e) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu, přísev trva-
lého travního porostu nebo odvodnění trvalého
travního porostu,

f) neprovádí válení trvalého travního porostu,
smykování trvalého travního porostu nebo váp-
nění trvalého travního porostu bez souhlasného
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany
přírody a

g) neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným
rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústa-
vem určeno jinak.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. b) bo-
du 7 každoročně

a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jed-
nom z následujících termínů, který je pro daný
díl půdního bloku stanoven místně příslušným
orgánem ochrany přírody v evidenci využití
půdy, pouze

1. do 10. června příslušného kalendářního roku,

2. do 10. června příslušného kalendářního roku
a zároveň od 1. září do 30. září příslušného
kalendářního roku; v případě vymezení v evi-
denci využití půdy lze druhou seč nahradit
pastvou, nebo

3. od 1. září do 30. září příslušného kalendář-
ního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání období plnění
víceletých podmínek měnit,

b) ponechá při seči nepokosenou plochu

1. o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdní-
ho bloku,

2. o rozloze nejvýše 20 % rozlohy dílu půdní-
ho bloku a

3. alespoň do termínu následující seče, nejpoz-
ději 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 hnojiva14); za aplikaci hnojiva se ne-
považuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého
travního porostu,

e) provádí případné přepasení nejdříve 1. října pří-
slušného kalendářního roku, pokud je díl půd-
ního bloku v evidenci využití půdy veden jako
vhodný k přepasení, s výjimkou postupu podle
písmene a) bodu 2,

f) neprovádí příkrm pasených zvířat,
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g) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
válení trvalého travního porostu, smykování
trvalého travního porostu, obnovu trvalého
travního porostu, přísev trvalého travního po-
rostu nebo vápnění trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody a

h) neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným
rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústa-
vem určeno jinak.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu ochrana chřástala polního podle § 2
písm. b) bodu 8 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínek uve-
dených v písmenech f) a h), a to tak, že provádí
nejméně jedenkrát ročně seč spolu s odklizením
biomasy v termínu od 15. srpna do 30. září pří-
slušného 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 nejdříve
15. září příslušného kalendářního roku,

e) může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě,
že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního
bloku v evidenci využití půdy,

f) provádí v případě údržby trvalého travního po-
rostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků seče-
ním nebo mulčováním do 30 dnů od skončení
pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °; povin-
nost likvidovat nedopasky může být měněna na
základě souhlasného stanoviska místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody,

g) aplikuje hnojiva14) pouze na základě souhlas-
ného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody; za aplikaci hnojiva se nepova-
žuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého trav-
ního porostu,

h) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
mulčování nedopasků, válení trvalého travního
porostu, smykování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu, přísev trva-

lého travního porostu nebo vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,

i) neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným
rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústa-
vem určeno jinak, a

j) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou
provádění příkrmu na základě souhlasného sta-
noviska místně příslušného orgánu ochrany pří-
rody.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2
písm. b) bodu 9 každoročně

a) zajistí údržbu trvalého travního porostu past-
vou ovcí nebo koz v jednom z následujících ter-
mínů, který je pro příslušný díl půdního bloku
stanoven v evidenci využití půdy,

1. od 1. dubna do 30. června příslušného kalen-
dářního roku,

2. od 1. května do 31. října příslušného kalen-
dářního roku,

3. od 15. července do 30. září příslušného ka-
lendářního roku, nebo

4. od 1. dubna do 30. června a od 1. srpna do
30. září příslušného kalendářního roku;

stanovený termín pastvy je možno v evidenci vy-
užití půdy mezi jednotlivými roky trvání období
plnění víceletých podmínek měnit,

b) může provést pastvu skotem nebo koňmi, a to
v případě, že je tak uvedeno u příslušného dílu
půdního bloku v evidenci využití půdy, v ter-
mínu pastvy podle písmene a) stanoveném pro
příslušný díl půdního bloku v evidenci využití
půdy,

c) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle pís-
mene a) nebo b), a to nejméně ve výši 3 kilo-
gramy celkového dusíku na 1 hektar přísluš-
ného dílu půdního bloku zařazeného v tomto
titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci
využití půdy k 31. prosinci příslušného kalen-
dářního roku,

d) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle pís-
mene a) nebo b) do výše přísunu dusíku nejvýše
50 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar pří-
slušného dílu půdního bloku zařazeného
v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu
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v evidenci využití půdy k 31. prosinci přísluš-
ného 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 pís-
meni c),

f) provádí v případě údržby trvalého travního po-
rostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků seče-
ním nebo mulčováním do 30 dnů od skončení
pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °; povin-
nost likvidovat nedopasky může být měněna na
základě souhlasného stanoviska místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody,

g) neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se ne-
považuje pastva zvířat podle písmene a) nebo b)
nebo vápnění trvalého travního porostu na zá-
kladě souhlasného stanoviska místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody,

h) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu,

i) neprovádí válení trvalého travního porostu,
mulčování nedopasků, smykování trvalého
travního porostu a vápnění trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody,

j) neprovádí příkrm pasených zvířat a

k) neaplikuje herbicidy, pokud není mimořádným
rostlinolékařským opatřením nařízeným Ústa-
vem určeno jinak.

(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu málo úživné pastviny podle § 2 písm. b)
bodu 10 každoročně

a) zajistí údržbu trvalého travního porostu past-
vou v termínu od 1. dubna do 30. listopadu pří-
slušného kalendářního roku,

b) může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je
tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku
v evidenci využití půdy,

c) provádí pastvu zvířat podle písmene a) do výše
přísunu dusíku nejvýše 50 kilogramů celkové-
ho dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdní-
ho bloku zařazeného v tomto titulu, jehož vý-
měra odpovídá stavu v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,

d) provádí v případě údržby trvalého travního po-
rostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků seče-
ním nebo mulčováním do 30 dnů od skončení
pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °; povin-
nost likvidovat nedopasky může být měněna na
základě souhlasného stanoviska místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody,

e) neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se ne-
považuje pastva zvířat podle písmene a) nebo
vápnění trvalého travního porostu na základě
souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody,

f) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
mulčování nedopasků, vápnění trvalého trav-
ního porostu, obnovu trvalého travního porostu
nebo přísev trvalého travního porostu bez sou-
hlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,

g) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou
provádění příkrmu na základě souhlasného sta-
noviska místně příslušného orgánu ochrany pří-
rody, a to pouze v období od 1. dubna do
31. května příslušného kalendářního roku, a

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice pou-
ze se souhlasným stanoviskem místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody, a to pouze bo-
dově, pokud není mimořádným rostlinolékař-
ským opatřením nařízeným Ústavem určeno
jinak.

(12) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. b)
bodu 11 každoročně

a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
nařízení vlády upravujícím poskytování pří-
mých plateb zemědělcům za podmínek uve-
dených v písmenech c) a e), a to sečí s odkli-
zením biomasy nebo pastvou v termínu od
1. dubna do 31. července nebo v termínu od
1. dubna do 31. srpna příslušného kalendář-
ního roku, jedná-li se o díl půdního bloku,
který se podle evidence využití půdy nachází
alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1 nařízení vlády upravujícího
opatření pro oblasti s přírodními omezeními,

Sbírka zákonů č. 80 / 2023Částka 46 Strana 1317



přičemž v termínu od 1. ledna do 31. března
neprovádí pastvu zvířat, a

2. pastvu zvířat do 31. října příslušného kalen-
dářního roku,

b) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve
výši 10 kilogramů celkového dusíku na 1 hektar
příslušného dílu půdního bloku zařazeného
v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu
v evidenci využití půdy k 31. prosinci přísluš-
ného kalendářního roku; snížení limitu přísunu
dusíku pastvou zvířat je možné pouze z důvodu
ochrany přírody podle zákona o ochraně pří-
rody a krajiny, a to na základě souhlasného sta-
noviska místně příslušného orgánu ochrany pří-
rody,

c) provádí v případě údržby trvalého travního po-
rostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků seče-
ním 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 průměr-
nou sklonitostí převyšující 10 °; povinnost likvi-
dovat nedopasky může být měněna na základě
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,

d) neaplikuje hnojiva14); za aplikaci hnojiva se ne-
považuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého
travního porostu,

e) neprovádí mulčování trvalého travního porostu,
mulčování nedopasků, obnovu trvalého trav-
ního porostu, přísev trvalého travního porostu
nebo vápnění trvalého travního porostu bez
souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody,

f) neprovádí příkrm pasených zvířat, s výjimkou
provádění příkrmu na základě souhlasného sta-
noviska místně příslušného orgánu ochrany pří-
rody, a to pouze v období od 1. dubna do
31. května a od 1. srpna do 31. října příslušného
kalendářního roku, a

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice pou-
ze se souhlasným stanoviskem místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody, a to pouze bo-
dově, pokud není mimořádným rostlinolékař-
ským opatřením nařízeným Ústavem určeno
jinak.

(13) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu platba na výsledek podle § 2 písm. b) bo-
du 12 každoročně

a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování
přímých plateb zemědělcům za podmínek uve-
dených v písmeni c), a to sečí s odklizením bio-
masy nebo pastvou v termínu nejpozději do
31. října příslušného kalendářního roku,

b) provádí seč v případě údržby trvalého travního
porostu sečením od jednoho okraje dílu půdní-
ho bloku ke druhému nebo od středu dílu půd-
ního bloku k okrajům,

c) provádí v případě údržby trvalého travního po-
rostu pastvou zvířat likvidaci nedopasků seče-
ním 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 průměr-
nou sklonitostí převyšující 10 °; povinnost likvi-
dovat nedopasky může být měněna na základě
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,

d) nepoužívá ke hnojení kejdu, s výjimkou kejdy
skotu,

e) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice pou-
ze se souhlasným stanoviskem místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody, a to pouze bo-
dově, pokud není mimořádným rostlinolékař-
ským opatřením nařízeným Ústavem určeno
jinak, a

f) zajistí, že se na příslušném dílu půdního bloku
zařazeném v tomto titulu nacházejí nejméně
4 rostlinné druhy nebo skupiny druhů uvedené
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(14) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí
nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu
seče nebo pastvy podle odstavce 2 písm. a), od-
stavce 3 písm. a) nebo i), odstavce 4 písm. a) ne-
bo h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), od-
stavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9
písm. a), odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. a),
odstavce 12 písm. a) nebo odstavce 13 písm. a) je
možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zá-
kona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě
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souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody.

(15) Souhlasné stanovisko místně příslušného
orgánu ochrany přírody obdrží Fond od místně pří-
slušného orgánu ochrany přírody nejpozději v den,
kdy

a) měla být seč nebo pastva provedena, pokud se
jedná o souhlasné stanovisko místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody podle od-
stavce 14 s odložením nebo vynecháním jedné
ze sečí nebo pastvy,

b) hodlá žadatel seč nebo pastvu provést, pokud se
jedná o souhlasné stanovisko místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody podle od-
stavce 14 se stanovením dřívějšího termínu seče
nebo pastvy,

c) měla být splněna podmínka minimálního pří-
vodu dusíku pastvou, pokud se jedná o sou-
hlasné stanovisko místně příslušného orgánu
ochrany přírody podle odstavce 12 písm. b),
nebo

d) měla být provedena likvidace nedopasků.

(16) Fond nepřihlédne k souhlasnému stanovis-
ku místně příslušného orgánu ochrany přírody, ob-
drží-li je po dni uvedeném v odstavci 15.

(17) O skončení pastvy podle odstavce 2
písm. c), odstavce 9 písm. f), odstavce 10 písm. f),
odstavce 11 písm. d), odstavce 12 písm. c) nebo od-
stavce 13 písm. c) se nejedná, pokud je pastva pře-
rušena nejdéle na 29 dnů.

§ 17

Podopatření pěstování meziplodin

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
pěstování meziplodin uvede výměru standardní orné
půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto podopa-
tření a na níž hodlá pěstovat meziplodiny.

(2) Zařadit do podopatření pěstování meziplo-
din lze

a) minimální výměru, která bude k datu podání
žádosti o zařazení činit 0,5 hektaru zemědělské
půdy s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití půdy podle uživa-
telských vztahů, na které žadatel hodlá pěstovat
meziplodiny, a

b) výměru standardní orné půdy, která bude k datu
podání žádosti o zařazení činit nejvýše 10 %
z celkové výměry standardní orné půdy ob-
hospodařované žadatelem evidované v evidenci
půdy.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření
pěstování meziplodin lze podat na díl půdního bloku
nebo jeho část, na kterém není

a) uplatňováno žádné z podopatření uvedených
v § 2,

b) uplatňováno některé agroenvironmentálně-kli-
matické opatření podle § 2 nařízení vlády
č. 75/2015 Sb.,

c) uplatňováno opatření ekologické zemědělství
podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmín-
kách provádění opatření ekologické zeměděl-
ství, ve znění pozdějších předpisů,

d) uplatňováno opatření ekologické zemědělství
podle nařízení vlády upravujícího opatření eko-
logické zemědělství,

e) uplatňován titul podle § 2 písm. c) bodu 1 v pří-
padě titulu podle § 2 písm. c) bodu 2, nebo

f) uplatňován titul podle § 2 písm. c) bodu 2 v pří-
padě titulu podle § 2 písm. c) bodu 1.

(4) Žádost o poskytnutí dotace na titul pěsto-
vání meziplodin proti utužení podle § 2 písm. c)
bodu 2 lze podat na díl půdního bloku, na kterém
je v evidenci využití půdy vymezena vrstva utužení
půdy podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Souhrnná deklarovaná výměra, na níž žada-
tel požaduje dotaci pro příslušný kalendářní rok
v tomto podopatření a na níž plní podmínky podle
tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry
zařazené do tohoto podopatření v příslušném kalen-
dářním roce.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho
části, na který v příslušném kalendářním roce podává
žádost o poskytnutí dotace na titul pěstování me-
ziplodin pro zlepšení struktury půdy podle § 2
písm. c) bodu 1,

a) založí porost meziplodiny

1. v termínu od 20. června do 30. září přísluš-
ného kalendářního roku,

2. tvořený nejméně 2 plodinami uvedenými
v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení, při-
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čemž tyto plodiny jsou ve směsi zastoupeny
alespoň z 50 %, a to v celkovém minimálním
výsevku směsi 9 kilogramů na 1 hektar, a

3. vytvořený z uznaného osiva nebo u druhů
neuvedených v druhovém seznamu podle zá-
kona o oběhu osiva a sadby z osiva kontro-
lovaného úředně nebo pod úředním dozo-
rem podle zákona o oběhu osiva a sadby, při-
čemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

b) ponechá porost meziplodiny do 31. ledna ná-
sledujícího kalendářního roku; porost meziplo-
diny nebude mechanicky ani chemicky omezo-
ván v růstu, a

c) zapraví od 1. února do 30. dubna následujícího
kalendářního roku porost meziplodiny do
půdy, s výjimkou použití bezorebných techno-
logií.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho
části, na který v příslušném kalendářním roce podává
žádost o poskytnutí dotace na titul pěstování mezi-
plodin proti utužení půdy podle § 2 písm. c) bodu 2,

a) založí porost meziplodiny

1. v termínu od 20. června do 30. září přísluš-
ného kalendářního roku,

2. tvořený nejméně 2 plodinami uvedenými
v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení, při-
čemž tyto plodiny jsou ve směsi zastoupeny
alespoň z 50 %, a to v celkovém minimálním
výsevku 9 kilogramů na 1 hektar, a

3. vytvořený z uznaného osiva nebo u druhů
neuvedených v druhovém seznamu podle zá-
kona o oběhu osiva a sadby z osiva kontro-
lovaného úředně nebo pod úředním dozo-
rem podle zákona o oběhu osiva a sadby, při-
čemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

b) ponechá porost meziplodiny do 31. ledna ná-
sledujícího kalendářního roku; porost mezi-
plodiny nebude mechanicky ani chemicky ome-
zován v růstu, a

c) zapraví od 1. února do 30. dubna následujícího
kalendářního roku porost meziplodiny do
půdy, s výjimkou použití bezorebných techno-
logií.

(8) Žadatel na plochu s pěstovanými meziplo-
dinami v podopatření podle § 2 písm. c) neaplikuje

a) přípravky na ochranu rostlin a

b) hnojiva14),

pokud není mimořádným rostlinolékařským opatře-
ním nařízeným Ústavem určeno jinak.

§ 18

Podopatření krajinotvorné sady

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
krajinotvorné sady uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury jiná trvalá
kultura, které hodlá zařadit do podopatření kra-
jinotvorné sady, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
krajinotvorné sady musí být geoprostorová informa-
ce, která definuje příslušné díly půdních bloků, které
žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření krajinotvorné sady
lze díl půdního bloku, na kterém

a) není uplatňováno žádné z podopatření uvede-
ných v § 2,

b) není uplatňováno opatření ekologické zeměděl-
ství podle § 17 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,
nebo

c) je v evidenci využití půdy vymezen ekologicky
významný prvek krajinotvorný sad podle naří-
zení vlády upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopa-
tření krajinotvorné sady činí 0,5 hektaru zemědělské
půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kul-
tura podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
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tření krajinotvorné sady na celé výměře dílu půdního
bloku

a) zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a pří-
kmenného pásu,

b) provádí každoročně jedenkrát seč s odklizením
biomasy nebo spasení bylinného pokryvu mezi-
řadí a příkmenného pásu do 31. srpna přísluš-
ného kalendářního roku,

c) neprovádí mulčování bylinného pokryvu mezi-
řadí a příkmenného pásu,

d) zajistí v případě pastvy stromy proti poškození
pasenými zvířaty,

e) ponechá každoročně 15 až 30 % výměry da-
ného dílu půdního bloku v meziřadí a manipu-
lačním prostoru bez seče nebo pastvy, která
bude posečena v termínu od 1. října do 30. lis-
topadu příslušného kalendářního roku,

f) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů
oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěs-
tební technologií,

g) provede udržovací řez spočívající v odstranění
suchých a nemocných větví do konce čtvrtého
kalendářního roku trvání období plnění vícele-
tých podmínek a

h) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin, s vý-
jimkou aplikace přípravků na ochranu rostlin
a pomocných prostředků na ochranu rostlin po-
volených k použití podle zákona o ekologickém
zemědělství a bodové aplikace herbicidů u nově
dosazovaných stromů.

§ 19

Podopatření biopásy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
biopásy uvede výměru standardní orné půdy, kterou
požaduje zařadit do jednotlivých titulů podle § 2
písm. e) bodů 1 až 3 a na níž hodlá založit biopás.

(2) Zařadit do podopatření biopásy lze

a) minimální výměru, která bude k datu podání
žádosti o zařazení činit 2 hektary zemědělské
půdy s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití půdy podle uživa-
telských vztahů, na které žadatel hodlá založit
biopás,

b) výměru standardní orné půdy, která bude k datu
podání žádosti o zařazení činit nejvýše 50 %

z celkové výměry standardní orné půdy ob-
hospodařované žadatelem evidované v evidenci
půdy.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření
biopásy lze podat na díl půdního bloku, na kterém
není

a) uplatňováno žádné z podopatření uvedených
v § 2, s výjimkou podopatření podle § 2
písm. g),

b) uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické
opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) vymezen ochranný pás dřevin podle nařízení
vlády upravujícího opatření agrolesnictví,

d) uplatňován titul podle § 2 písm. e) bodu 2 ne-
bo 3 v případě titulu podle § 2 písm. e) bodu 1,

e) uplatňován titul podle § 2 písm. e) bodu 1 ne-
bo 3 v případě titulu podle § 2 písm. e) bodu 2,
nebo

f) uplatňován titul podle § 2 písm. e) bodu 1 ne-
bo 2 v případě titulu podle § 2 písm. e) bodu 3.

(4) Souhrnná deklarovaná výměra, na níž žada-
tel požaduje dotaci pro příslušný kalendářní rok
v každém titulu a na níž plní podmínky podle tohoto
nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry zařazené
do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce.

(5) Žadatel vytvoří biopás podle § 2 písm. e)
bodu 1 nebo 2

a) o šíři

1. nejméně 6 metrů a

2. nejvýše 24 metrů,

přičemž na části příslušného dílu půdního bloku,
na které není vytvořen biopás, může pěstovat plo-
dinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěs-
tována samostatně nebo jako hlavní plodina s pod-
sevem,

b) v souvislé délce nejméně 50 metrů,

c) o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy přísluš-
ného dílu půdního bloku,

d) při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve
směru orby a

e) nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo
II. třídy nebo od dalšího biopásu uvnitř přísluš-
ného dílu půdního bloku, přičemž oddělení bio-
pásů prolukou kratší než 50 metrů není pova-
žováno za nesplnění podmínky.

Sbírka zákonů č. 80 / 2023Částka 46 Strana 1321



(6) Žadatel vytvoří kombinovaný biopás podle
§ 2 písm. e) bodu 3, který je složený z podélně na-
vazujícího krmného a jetelotravního biopásu, při-
čemž vytvoří

a) kombinovaný biopás v souvislé délce nejméně
50 metrů,

b) kombinovaný biopás o souhrnné ploše nejvýše
50 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,

c) kombinovaný biopás při okrajích nebo uvnitř
dílu půdního bloku ve směru orby,

d) kombinovaný biopás nejméně 50 metrů od dál-
nice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího
biopásu uvnitř příslušného dílu půdního bloku,
přičemž oddělení biopásů prolukou kratší než
50 metrů není považováno za nesplnění pod-
mínky,

e) krmný biopás o šíři

1. nejméně 6 metrů a

2. nejvýše 24 metrů,

přičemž na části příslušného dílu půdního bloku,
na které není vytvořen biopás, může pěstovat plo-
dinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěs-
tována samostatně nebo jako hlavní plodina s pod-
sevem, a

f) jetelotravní biopás o šíři

1. nejméně 18 metrů a

2. nejvýše 24 metrů,

přičemž na části příslušného dílu půdního bloku,
na které není vytvořen biopás, může pěstovat plo-
dinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěs-
tována samostatně nebo jako hlavní plodina s pod-
sevem.

(7) Žadatel na plochu založeného biopásu
v podopatření podle § 2 písm. e) neaplikuje

a) přípravky na ochranu rostlin a

b) hnojiva14),

pokud není mimořádným rostlinolékařským opatře-
ním nařízeným Ústavem určeno jinak.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku, na který
v příslušném kalendářním roce podává žádost o po-
skytnutí dotace na titul krmné biopásy podle § 2
písm. e) bodu 1,

a) založí biopás

1. nejpozději do 15. června příslušného kalen-
dářního roku,

2. stanovenou směsí osiv uvedenou v části A
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, vytvořenou

z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu
osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně
nebo pod úředním dozorem podle zákona
o oběhu osiva a sadby, a

3. výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

b) ponechá vytvořený krmný biopás bez zása-
hu zemědělskou nebo jinou technikou do
15. března následujícího kalendářního roku a

c) zapraví porost biopásu do půdy v období od
16. března do 15. června následujícího kalendář-
ního roku.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku, na který
v příslušném kalendářním roce podává žádost o po-
skytnutí dotace na titul nektarodárné biopásy podle
§ 2 písm. e) bodu 2,

a) založí nektarodárný biopás

1. nejpozději do 15. června příslušného kalen-
dářního roku,

2. stanovenou směsí osiv uvedenou v části B
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, vytvořenou
z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu
osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně
nebo pod úředním dozorem podle zákona
o oběhu osiva a sadby, a

3. výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

b) založený biopás

1. ponechá na stejné ploše nejméně po dobu 2,
nejvíce však 3 po sobě následujících kalen-
dářních let a

2. po uplynutí období podle bodu 1 zapraví
biopás do půdy v termínu od 16. března do
15. června příslušného kalendářního roku,

c) založí následný nektarodárný biopás

1. do 15. června třetího roku období plnění ví-
celetých podmínek, je-li nektarodárný biopás
založený podle písmene a) realizován jako
dvouletý, nebo

2. do 15. června čtvrtého roku období plnění
víceletých podmínek, je-li nektarodárný bio-
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pás založený podle písmene a) realizován
jako tříletý,

d) provádí každoročně seč s odklizením biomasy
v termínu od 1. července do 15. září příslušného
kalendářního roku,

e) nepoužívá plochu biopásu k pojezdům země-
dělské nebo jiné techniky, ani jako souvrať, s vý-
jimkou plnění podmínky uvedené v písme-
ni d), a

f) uvádí v žádosti o poskytnutí dotace, zda v pří-
slušném kalendářním roce založí nektarodárný
biopás.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku, na který
v příslušném kalendářním roce podává žádost o po-
skytnutí dotace na titul kombinované biopásy podle
§ 2 písm. e) bodu 3,

a) založí krmný biopás

1. nejpozději do 31. května příslušného kalen-
dářního roku, v případě prvního roku trvání
období plnění víceletých podmínek, nebo
nejpozději do 30. dubna příslušného kalen-
dářního roku od druhého roku období
plnění víceletých podmínek,

2. stanovenou směsí osiv uvedenou v části A
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, vytvořenou
z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu
osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně
nebo pod úředním dozorem podle zákona
o oběhu osiva a sadby, a

3. výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

b) ponechá vytvořený krmný biopás bez zása-
hu zemědělskou nebo jinou technikou do
15. března následujícího kalendářního roku,

c) zapraví porost krmného biopásu do půdy
1. v období od 16. března do 15. června násle-

dujícího kalendářního roku, nebo

2. v období od 16. března do 30. dubna kalen-
dářního roku následujícího po posledním
roce období plnění víceletých podmínek,

d) založí jetelotravní biopás
1. nejpozději do 31. května prvního roku trvání

období plnění víceletých podmínek,

2. směsí osiv, přičemž zastoupení trav ve směsi
bude tvořit méně než 50 %, vytvořenou
z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu
osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně
nebo pod úředním dozorem podle zákona
o oběhu osiva a sadby, a

3. výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

e) založený jetelotravní biopás

1. ponechá na stejné ploše po celou dobu ob-
dobí plnění víceletých podmínek a

2. po uplynutí období podle bodu 1 zapraví
jetelotravní biopás do půdy v termínu od
16. března do 30. dubna příslušného kalen-
dářního roku,

f) provádí u jetelotravního biopásu každoroč-
ně seč s odklizením biomasy v termínu od
16. srpna do 31. října příslušného kalendářního
roku a

g) nepoužívá plochu jetelotravního biopásu k po-
jezdům zemědělské nebo jiné techniky, ani jako
souvrať, s výjimkou plnění podmínky uvedené
v písmeni f).

§ 20

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 ža-
datele s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda, které hodlá zařadit do podopatření
ochrana čejky chocholaté, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
ochrana čejky chocholaté musí být geoprostorová
informace, která definuje příslušný díl půdního
bloku, který žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření ochrana čejky cho-
cholaté lze díl půdního bloku, na kterém
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a) není uplatňováno žádné z podopatření uvede-
ných v § 2,

b) není uplatňováno agroenvironmentálně-klima-
tické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015
Sb.,

c) není vymezen ochranný pás dřevin podle naří-
zení vlády upravujícího opatření agrolesnictví,
nebo

d) je v evidenci využití půdy vedeno hnízdiště
čejky chocholaté podle nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopa-
tření ochrana čejky chocholaté činí 0,5 hektaru ze-
mědělské půdy s druhem zemědělské kultury stan-
dardní orná půda podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
ochrana čejky chocholaté na dílu půdního bloku

a) zabezpečí plochu hnízdiště proti přejezdům ze-
mědělské nebo jiné techniky, a to

1. v období od 15. dubna do 15. června přísluš-
ného kalendářního roku, v případě prvního
roku trvání období plnění víceletých podmí-
nek, nebo

2. od druhého roku období plnění víceletých
podmínek v období od 1. ledna do 15. června
příslušného kalendářního roku,

tato podmínka se nevztahuje na plochu dílu půd-
ního bloku do vzdálenosti maximálně 4 metrů od
okraje příslušného dílu půdního bloku,

b) založí porost směsí plodin podle přílohy č. 6
k tomuto nařízení alespoň v minimálním vý-
sevku podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
a to nejdříve od 16. června, nejpozději však do
15. července příslušného kalendářního roku,

c) používá k výsevu výhradně směs osiva podle
§ 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu
osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden
nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání mícha-
cího protokolu, popřípadě používá uznané
osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém
seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby
osivo kontrolované úředně nebo pod úředním
dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
přičemž výsev musí být proveden nejpozději do

24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazují-
cího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby, a

d) zapraví do půdy porost směsi plodin v termínu
od 1. listopadu do 31. prosince příslušného ka-
lendářního roku.

(6) Žadatel na plochu zařazeného dílu půdního
bloku, na kterém je vymezena hnízdní lokalita čejky
chocholaté, neaplikuje přípravky na ochranu rostlin,
pokud není mimořádným rostlinolékařským opatře-
ním nařízeným Ústavem určeno jinak.

§ 21

Podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
druhově bohaté pokrytí orné půdy uvede výměru
standardní orné půdy, kterou požaduje zařadit do
tohoto podopatření a na níž hodlá založit porost
směsi druhově bohatého pokrytí.

(2) Zařadit do podopatření druhově bohaté po-
krytí orné půdy lze

a) minimální výměru, která bude k datu podání
žádosti o zařazení činit 2 hektary zemědělské
půdy s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda, a

b) výměru standardní orné půdy, která bude k datu
podání žádosti o zařazení činit nejvýše 25 %
z celkové výměry standardní orné půdy ob-
hospodařované žadatelem evidované v evidenci
půdy.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření
druhově bohaté pokrytí orné půdy lze podat

a) na díl půdního bloku, na kterém není uplatňo-
váno žádné z podopatření uvedených v § 2, s vý-
jimkou podopatření podle § 2 písm. e),

b) na díl půdního bloku, na kterém není uplatňo-
váno agroenvironmentálně-klimatické opatření
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) na díl půdního bloku, na kterém není vymezen
ochranný pás dřevin podle nařízení vlády upra-
vujícího opatření agrolesnictví, nebo

d) na souhrnnou plochu nejvýše 50 % rozlohy
příslušného dílu půdního bloku.

(4) Souhrnná deklarovaná výměra, na níž žada-
tel požaduje dotaci pro příslušný kalendářní rok
v tomto podopatření a na níž plní podmínky podle
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tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry
zařazené do tohoto podopatření v příslušném kalen-
dářním roce.

(5) Žadatel na dílu půdního bloku, na který
v příslušném kalendářním roce podává žádost o po-
skytnutí dotace na podopatření druhově bohaté po-
krytí orné půdy podle § 2 písm. g),

a) založí porost

1. nejpozději do 31. května příslušného kalen-
dářního roku v případě prvního roku trvání
období plnění víceletých podmínek, nebo

2. nejpozději do 30. dubna příslušného kalen-
dářního roku od druhého roku období
plnění víceletých podmínek,

b) založí porost

1. stanovenou směsí osiv uvedenou v přílo-
ze č. 7 k tomuto nařízení v minimálním vý-
sevku 8 kilogramů na 1 hektar,

2. vytvořený z uznaného osiva nebo u druhů
neuvedených v druhovém seznamu podle zá-
kona o oběhu osiva a sadby z osiva kontro-
lovaného úředně nebo pod úředním dozo-
rem podle zákona o oběhu osiva a sadby, při-
čemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího proto-
kolu nebo nejpozději do 24 měsíců ode dne
vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva
podle zákona o oběhu osiva a sadby, a

3. na části příslušného dílu půdního bloku, na
které není založen porost druhově bohatého
pokrytí, může pěstovat plodinu ze směsi plo-
din pro druhově bohaté pokrytí, pouze je-li
pěstována samostatně nebo jako hlavní plo-
dina s podsevem,

c) může provést mechanickou údržbu porostu
mulčováním za účelem likvidace plevelů, avšak
nejpozději do 15. června příslušného kalendář-
ního roku,

d) ponechá založený porost druhově bohatého po-
krytí bez zásahu zemědělskou nebo jinou tech-
nikou v období od 16. června do 14. září pří-
slušného kalendářního roku,

e) provede mechanickou údržbu porostu sečením
nebo mulčováním, a to v období od 15. září do
31. října příslušného kalendářního roku,

f) zapraví porost do půdy v období od 1. listo-

padu do 31. prosince příslušného kalendářního
roku a

g) neaplikuje na plochu s porostem druhově boha-
tého pokrytí

1. přípravky na ochranu rostlin a

2. hnojiva14),

pokud není mimořádným rostlinolékařským opa-
třením nařízeným Ústavem určeno jinak.

§ 22

Podopatření integrovaná produkce ovoce

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce ovoce uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury ovocný sad
vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q
zákona o zemědělství a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce ovoce musí být geoprostorová
informace, která definuje příslušné díly půdních
bloků, které žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná pro-
dukce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém není
uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentálně-klimatické opatření podle
§ 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb., nebo

d) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické země-
dělství.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 hektaru
zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
ovocný sad podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů.

(5) Žadatel v prvním roce zařazení dílu půdní-
ho bloku do období plnění víceletých podmínek
v podopatření podle § 2 písm. h) zajistí prostřednic-
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tvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení
o akreditaci podle § 16 zákona o technických poža-
davcích na výrobky, nejpozději do 31. ledna násle-
dujícího kalendářního roku po podání žádosti o za-
řazení podle § 3 nebo žádosti o změnu zařazení, je-li
touto změnou zařazení zařazen nový díl půdního
bloku, odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních
bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor
těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění do-
držení limitu obsahu chemických látek uvedených
v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce ovoce na celé výměře
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury
ovocný sad

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsa-
hující některou z účinných látek uvedených
v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním
prostoru ovocného sadu,

c) provede každoročně maximálně 3 aplikace her-
bicidů povolených v příslušném kalendářním
roce k používání v České republice v příkmen-
ném pásu ovocného sadu,

d) provede každoročně v době od zahájení sklizně

1. odběr 1 vzorku ovoce z každých započatých
20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro
poskytnutí dotace podle § 2 písm. h) a

2. v případě pěstování více ovocných druhů od-
běr 1 vzorku z převládajícího druhu podle
výměry z každých započatých 20 hektarů
jeho výměry a zbývající počet vzorků do spl-
nění minimálního počtu vzorků podle bo-
du 1 lze odebrat z libovolného ovocného
druhu pěstovaného v příslušném sadu, při-
čemž výměra převládajícího druhu ovoce je
posuzována ke dni podání žádosti o poskyt-
nutí dotace, pokud není kontrolou na místě
zjištěno jinak;

to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské kul-
tury ovocný sad, na kterou žadatel žádá o dotaci,
v příslušném kalendářním roce menší než 5 hek-
tarů,

e) zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce ode-
braných v příslušném kalendářním roce podle
písmene d) odborně způsobilou osobou, která
má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky, za úče-

lem stanovení a zjištění dodržení maximálního
limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B pří-
lohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu
uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto na-
řízení, přičemž seznam sledovaných reziduí
pesticidů je uveden v částech C až E přílo-
hy č. 15 k tomuto nařízení,

f) vede informace k ovocným sadům podle části C
přílohy č. 18 k tomuto nařízení,

g) provede každoročně pravidelný řez za úče-
lem prosvětlení korun ovocných stromů od
1. června do 15. srpna příslušného kalendářního
roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité
pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu
nadrtí a rovnoměrně rozprostře po ploše ovoc-
ného sadu do 15. srpna příslušného kalendář-
ního roku,

h) provede každoročně pravidelný řez za úče-
lem prosvětlení ovocných keřů od 1. května
do 30. června příslušného kalendářního roku,
a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební
technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí
a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného
sadu do 30. června příslušného kalendářního
roku,

i) provede nejpozději do 15. srpna příslušného ka-
lendářního roku mechanickou údržbu meziřadí
a manipulačního prostoru ovocného sadu,

j) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného
kalendářního roku školení zajišťované Ústavem
za účelem rozšíření znalostí o systému integro-
vané produkce ovoce,

k) sleduje a zaznamenává každodenně v období od
1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku

1. meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti
a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického
zařízení podle části C přílohy č. 16 k tomuto
nařízení, v rozsahu uvedeném v části A pří-
lohy č. 16 k tomuto nařízení a způsobem
uvedeným v části D přílohy č. 16 k tomuto
nařízení a

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný po-
mocí technického zařízení podle části B pří-
lohy č. 17 k tomuto nařízení, v rozsahu uve-
deném v části A přílohy č. 17 k tomuto na-
řízení a způsobem uvedeným v části C pří-
lohy č. 17 k tomuto nařízení a

l) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledo-
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vání podle písmene k) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvede-
ným v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení
a v části C přílohy č. 17 k tomuto nařízení; vy-
hodnocení údajů se provádí v případě, že dojde
ke změně.

(7) Žadatel v průběhu zařazení do podopatření
integrovaná produkce ovoce dodržuje limity obsahu
chemických látek v ovoci stanovené v příloze č. 13
k tomuto nařízení a ve 2 kalendářních letech

a) provede

1. odběr 1 vzorku ovoce z každých započatých
20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro
poskytnutí dotace podle § 2 písm. h) a

2. v případě pěstování více ovocných druhů od-
běr 1 vzorku z převládajícího druhu ovoce
podle výměry z každých započatých 20 hek-
tarů jeho výměry a zbývající počet vzorků
do splnění minimálního počtu vzorků podle
bodu 1 lze odebrat z libovolného druhu
ovoce pěstovaného v příslušném ovocném
sadu, přičemž výměra převládajícího druhu
ovoce je posuzována ke dni podání žádosti
o poskytnutí dotace, pokud není kontrolou
na místě zjištěno jinak, a

b) zajistí rozbor vzorků ovoce odebraných v pří-
slušném kalendářním roce podle písmene a) od-
borně způsobilou osobou, která má osvědčení
o akreditaci podle § 16 zákona o technických
požadavcích na výrobky za účelem stanovení
a zjištění dodržení limitu obsahu chemických
látek uvedených v příloze č. 13 k tomuto na-
řízení.

(8) Podmínky uvedené v odstavci 6 písm. d)
nebo e) a v odstavci 7 se vztahují pouze na díl půd-
ního bloku, na který je podána žádost o poskytnutí
dotace podle odstavce 9.

(9) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze
na produkční plochu dílu půdního bloku vedeného
v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o ze-
mědělství, na které se ode dne podání žádosti o po-
skytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalen-
dářního roku nachází výsadba

a) pouze některého z druhů ovocných stromů
nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 9
k tomuto nařízení a

b) o minimální hustotě životaschopných jedinců
na hektar produkční plochy

1. 500 kusů u jádrovin,

2. 200 kusů u peckovin, nebo

3. 2 000 kusů u bobulovin;

v případě pěstování více skupin dřevin uvedených
v bodech 1 až 3 na jednom dílu půdního bloku
plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou
z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti
o poskytnutí dotace uvede u každého dílu půdní-
ho bloku produkční plochu v členění na jádro-
viny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné
výměry, na kterou žádá o dotaci.

(10) Produkční plochou se pro účely tohoto na-
řízení rozumí dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci
ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to
v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny
nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře, přičemž
součet výměry všech dílčích produkčních ploch
v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpo-
vídající výměře příslušného dílu půdního bloku evi-
dovaného v evidenci využití půdy na žadatele.

(11) Součástí žádosti o poskytnutí dotace musí
být

a) geoprostorová informace, která definuje přísluš-
né díly půdních bloků nebo produkčních ploch,
které žadatel uvedl v žádosti, a

b) informace, že žadatel v příslušném kalendářním
roce plní podmínku podle odstavce 7.

(12) Žadatel může pro účely odstavce 6
písm. k) bodu 2 a odstavce 6 písm. l) využít meteo-
rologickou stanici vybavenou technologií stanovení
efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sle-
dování výskytu škodlivých organismů a jeho prů-
běžné vyhodnocování. V případě dosažení prahové
hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel po-
stupuje podle odstavce 6 písm. k) bodu 2.

(13) Žadatel doloží Fondu kopii záznamu o vý-
sledcích rozboru podle

a) odstavce 5 nejpozději do 31. ledna kalendářního
roku následujícího po roce, ve kterém žadatel
podal žádost o zařazení nebo podal žádost
o změnu zařazení,

b) odstavce 6 písm. e) nejpozději do 31. ledna ka-
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lendářního roku následujícího po roce, ve kte-
rém žadatel podal žádost o poskytnutí dotace, a

c) odstavce 7 písm. b) nejpozději do 31. ledna ka-
lendářního roku následujícího po roce, ve kte-
rém žadatel podal žádost o poskytnutí dotace.

§ 23

Podopatření integrovaná produkce révy vinné

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce révy vinné uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury vinice,
s rozlišením na díly půdních bloků se zeměděl-
skou kulturou vinice, které žadatel hodlá zařa-
dit do titulu podle § 2 písm. i) bodu 1 nebo 2, a

b) údaj o výměře 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 musí být geopro-
storová informace, která definuje příslušné díly půd-
ních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti. Ža-
datel u jednotlivých dílů půdních bloků označí titul
podle § 2 písm. i) bodu 1 nebo 2, na který na daném
dílu půdního bloku žádá o zařazení.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná pro-
dukce révy vinné lze díl půdního bloku, na kterém

a) není uplatňováno žádné z podopatření uvede-
ných v § 2,

b) není uplatňováno agroenvironmentálně-klima-
tické opatření podle § 2 nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb.,

c) není uplatňováno opatření ekologické zeměděl-
ství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

d) není uplatňováno opatření ekologické zeměděl-
ství podle nařízení vlády upravujícího opatření
ekologické zemědělství,

e) není uplatňován titul podle § 2 písm. i) bodu 2
v případě titulu podle § 2 písm. i) bodu 1, nebo

f) není uplatňován titul podle § 2 písm. i) bodu 1
v případě titulu podle § 2 písm. i) bodu 2.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce révy vinné činí 0,5 hek-
taru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
vinice podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce révy vinné na celé vý-
měře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kul-
tury vinice

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsa-
hující některou z účinných látek uvedených
v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b) aplikuje přípravky na ochranu rostlin22), popří-
padě hnojiva14), upravené kaly18) a odpadní
vody19) obsahující kationy mědi v celkové roční
dávce obsahující v průměru nejvýše 3 kilogramy
mědi na 1 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 Typh-
lodromus pyri usídlen, a rozmístění zaeviduje
do záznamů k provedeným aplikacím pří-
pravků na ochranu rostlin na dílu půdního
bloku nebo ve formě bioagens povoleného
v příslušném kalendářním roce k používání
v České republice a

2. nepoužívá přípravky na ochranu rostlin22)
a pomocné prostředky na ochranu rostlin
povolené k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství, s výjimkou uvedenou
v bodu 1;

to neplatí pro mladé porosty do konce třetího
roku po výsadbě,

d) provede nejvýše 12 aplikací herbicidů povole-
ných v příslušném kalendářním roce k používání
v České republice v příkmenném pásu vinice,

e) provede v rámci limitu podle písmene d) každo-
ročně nejvýše 3 aplikace herbicidů povolených
v příslušném kalendářním roce k používání
v České republice v příkmenném pásu vinice,

f) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním
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prostoru vinice; přičemž podmínka se nevzta-
huje na bodové ošetření duálních hostitelů fyto-
plazmy stolburu,

g) provede každoročně prosvětlení keřů odstraňo-
váním zálistků nebo části listové plochy v zóně
hroznů v období od 1. června do 30. září pří-
slušného kalendářního roku; to neplatí pro
mladé porosty do konce třetího roku po vý-
sadbě,

h) založí nejpozději ve druhém roce trvání období
plnění víceletých podmínek nejméně v každém
druhém meziřadí porost stanovenou směsí osiv
uvedenou v příloze č. 19 k tomuto nařízení ale-
spoň v minimálním výsevku 20 kilogramů na
1 hektar vinice; používá k výsevu směs osiva
podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona
o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden
nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání mícha-
cího protokolu, popřípadě používá uznané
osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém
seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby
osivo kontrolované úředně nebo pod úředním
dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
přičemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazují-
cího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby; to neplatí pro mladé porosty do konce
třetího roku po výsadbě,

i) provede nejpozději do 15. srpna příslušného ka-
lendářního roku mechanickou údržbu meziřadí
a manipulačního prostoru vinice; to neplatí pro
mladé porosty do konce třetího roku po vý-
sadbě,

j) od druhého roku trvání období plnění vícele-
tých podmínek odstraňuje a likviduje odumřelé
keře révy vinné nebo jejich části, a to nejpozději
do 15. května příslušného kalendářního roku, a

k) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného
kalendářního roku školení zajišťované Ústavem
za účelem rozšíření znalostí o systému integro-
vané produkce révy vinné.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
základní ochrana vinic podle § 2 písm. i) bodu 1 na
celé výměře dílu půdního bloku s druhem zeměděl-
ské kultury vinice

a) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochra-
nu rostlin proti plísni révové, s výjimkou pří-
pravků na ochranu rostlin a pomocných pro-
středků na ochranu rostlin a základních látek

povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství,

b) provede každoročně nejvýše 8 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti plísni révové,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných prostředků na ochranu rostlin a zá-
kladních látek povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu
podle písmene a),

c) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochra-
nu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou pří-
pravků na ochranu rostlin a pomocných pro-
středků na ochranu rostlin a základních látek
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství,

d) provede každoročně nejvýše 8 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti padlí révovému,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných prostředků na ochranu rostlin a zá-
kladních látek povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu
podle písmene c),

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 cyantranili-
prol, nebo metodu feromonového matení oba-
lečů; to neplatí pro mladé porosty do konce
třetího roku po výsadbě,

f) aplikuje každoročně proti plísni révové nejméně
1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocný
prostředek na ochranu rostlin a základních látek
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství a

g) aplikuje každoročně proti padlí révovému nej-
méně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo po-
mocný prostředek na ochranu rostlin a základ-
ních látek povolených k použití podle zákona
o ekologickém zemědělství.

(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. i) bo-
du 2 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem
zemědělské kultury vinice

a) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochra-
nu rostlin proti plísni révové, s výjimkou pří-
pravků na ochranu rostlin a pomocných pro-
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středků na ochranu rostlin a základních látek
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství,

b) provede každoročně nejvýše 6 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti plísni révové,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných prostředků na ochranu rostlin a zá-
kladních látek povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu
podle písmene a),

c) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochra-
nu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou pří-
pravků na ochranu rostlin a pomocných pro-
středků na ochranu rostlin a základních látek
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství,

d) provede každoročně nejvýše 6 aplikací pří-
pravků na ochranu rostlin proti padlí révovému,
s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných prostředků na ochranu rostlin a zá-
kladních látek povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství, 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 přísluš-
ném kalendářním roce k používání v České re-
publice obsahující Bacillus thuringiensis nebo
metodu feromonového matení obalečů; to ne-
platí pro mladé porosty do konce třetího roku
po výsadbě,

f) provede každoročně proti plísni révové nejméně
2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných prostředků na ochranu rostlin a zá-
kladních látek povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství,

g) provede každoročně proti padlí révovému nej-
méně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin
nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin
a základních látek povolených k použití podle
zákona o ekologickém zemědělství a

h) je-li prováděno ošetření proti šedé hnilobě, pro-
vede každoročně proti šedé hnilobě nejméně
2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných prostředků na ochranu rostlin a zá-
kladních látek povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství; to neplatí pro

mladé porosty do konce třetího roku po vý-
sadbě.

(8) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze
na díl půdního bloku, na kterém se od data podání
žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince přísluš-
ného kalendářního roku nachází výsadba révy vinné
o minimální hustotě 1 800 životaschopných jedinců
na hektar dílu půdního bloku.

(9) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace dále
uvede, na kterých dílech půdních bloků hodlá do-
držovat tyto podmínky doplňkové platby:

a) porost založit do 31. října příslušného kalendář-
ního roku v meziřadí, které není ozeleněné po-
dle podmínky uvedené v odstavci 5 písm. h),
porost z vybraných druhů bobovitých, lipnico-
vitých či jiných dvouděložných rostlin nebo
směsí těchto plodin; používat k výsevu směs
osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona
o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden
nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání mícha-
cího protokolu, popřípadě používat uznané
osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém
seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby
osivo kontrolované úředně nebo pod úředním
dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
přičemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazují-
cího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby, a dále ponechat v meziřadí alespoň do
31. března následujícího kalendářního roku,
nebo

b) neaplikovat herbicidy v příkmenném pásu vi-
nice.

§ 24

Podopatření integrovaná produkce zeleniny,
víceletých produkčních plodin, jahodníku

a brambor

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkč-
ních plodin, jahodníku a brambor podle § 2 písm. j)
uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků, které hodlá zařadit, vedených v evidenci
využití půdy na žadatele s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda nebo s druhem
zemědělské kultury plocha s víceletými pro-
dukčními plodinami a
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b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkč-
ních plodin, jahodníku a brambor musí být geopro-
storová informace, která definuje příslušné díly půd-
ních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná pro-
dukce zeleniny, víceletých produkčních plodin, ja-
hodníku a brambor lze díl půdního bloku, na kterém
není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) některé agroenvironmentálně-klimatické opa-
tření podle § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb. a

d) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické země-
dělství.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce zeleniny, víceletých pro-
dukčních plodin, jahodníku a brambor činí 0,5 hek-
taru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda nebo zemědělské půdy s dru-
hem zemědělské kultury plocha s víceletými pro-
dukčními plodinami podle nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle uži-
vatelských vztahů.

(5) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření integrovaná produkce zeleniny, vícele-
tých produkčních plodin, jahodníku a brambor

a) uvede seznam a údaj o výměře všech jím obhos-
podařovaných dílů půdních bloků nebo jejich
částí vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda, na níž hodlá pěstovat zeleninu, ja-
hody nebo brambory v příslušném kalendářním
roce včetně uvedení jednotlivých titulů podle
§ 2 písm. j) bodu 1, 3 nebo 4,

b) uvede seznam a údaj o výměře všech jím obhos-
podařovaných dílů půdních bloků nebo jejich
částí vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury plocha s ví-
celetými produkčními plodinami, na níž hodlá
pěstovat víceleté produkční plodiny v přísluš-

ném kalendářním roce včetně uvedení titulu po-
dle § 2 písm. j) bodu 2, a

c) uvede, že v příslušném kalendářním roce plní
podmínku podle odstavce 7.

(6) Žadatel v prvním roce zařazení dílu půdní-
ho bloku do období plnění víceletých podmínek
v podopatření podle § 2 písm. j) zajistí prostřednic-
tvím odborně způsobilé osoby, která má osvědčení
o akreditaci podle § 16 zákona o technických poža-
davcích na výrobky, nejpozději do 31. ledna násle-
dujícího kalendářního roku po podání žádosti o za-
řazení podle § 3 nebo žádosti o změnu zařazení, je-li
touto změnou zařazení zařazen nový díl půdního
bloku, odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních
bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor
těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění do-
držení limitu obsahu chemických látek uvedených
v příloze č. 12 k tomuto nařízení.

(7) Žadatel v průběhu zařazení do podopatření
integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkč-
ních plodin, jahodníku a brambor dodržuje limity
obsahu chemických látek v plodinách stanovené
v příloze č. 14 k tomuto nařízení a ve 2 kalendářních
letech

a) provede odběr 1 vzorku z každého podporova-
ného druhu pěstovaného v roce provedení od-
běru z každých započatých 20 hektarů dílů
půdních bloků nebo jejich částí způsobilých
pro poskytnutí dotace podle § 2; žadatel, jehož
souhrnná výměra dílů půdních bloků nebo je-
jich částí s druhem zemědělské kultury stan-
dardní orná půda nebo plocha s víceletými pro-
dukčními plodinami, na kterou je podána žá-
dost o poskytnutí dotace na toto podopatření,
nepřesáhne 5 hektarů, odebírá pouze 1 vzorek
z převládajícího podporovaného druhu podle
výměry, a

b) zajistí rozbor vzorků odebraných v příslušném
kalendářním roce podle písmene a) odborně
způsobilou osobou, která má osvědčení o akre-
ditaci podle § 16 zákona o technických poža-
davcích na výrobky, za účelem stanovení a zjiš-
tění dodržení limitu obsahu chemických látek
uvedených v částech A až C přílohy č. 14 k to-
muto nařízení.

(8) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce zeleniny, víceletých pro-
dukčních plodin, jahodníku a brambor na všech dí-
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lech půdních bloků nebo jejich částech s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda, na kterém
v příslušném kalendářním roce pěstuje zeleninu, ja-
hodník nebo brambory, nebo na všech dílech půd-
ních bloků s druhem zemědělské kultury plocha s ví-
celetými produkčními plodinami, na kterém v pří-
slušném kalendářním roce pěstuje víceletou pro-
dukční plodinu,

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsa-
hující některou z účinných látek uvedených
v částech C a D přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

b) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu
půdního bloku nebo jeho části informace k dílu
půdního bloku podle části A přílohy č. 18 k to-
muto nařízení,

c) sleduje a zaznamenává každodenně v období od
1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku

1. meteorologické prvky o teplotě a množství
srážek zjištěné pomocí technického zařízení,
podle části C přílohy č. 16 k tomuto nařízení,
v rozsahu uvedeném v části B přílohy č. 16
k tomuto nařízení, způsobem uvedeným
v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení a

2. v případě podání žádosti o poskytnutí dotace
v titulu podle § 2 písm. j) bodu 1, 2 nebo 4
výskyt škodlivých organismů zjištěný po-
mocí technického zařízení podle bodů 1
až 6 části B přílohy č. 17 k tomuto nařízení,
anebo v případě podání žádosti o poskytnutí
dotace v titulu podle § 2 písm. j) bodu 3 vý-
skyt škodlivých organismů zjištěný pomocí
technického zařízení podle bodu 5 nebo 7
části B přílohy č. 17 k tomuto nařízení, v roz-
sahu uvedeném v části A přílohy č. 17 k to-
muto nařízení způsobem uvedeným v části C
přílohy č. 17 k tomuto nařízení,

d) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledo-
vání podle písmene c) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvede-
ným v části D přílohy č. 16 k tomuto nařízení
a v části C přílohy č. 17 k tomuto nařízení; vy-
hodnocení údajů se provádí v případě, že dojde
ke změně, a

e) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného
kalendářního roku školení zajišťované Ústavem
za účelem rozšíření znalostí o systému integro-

vané produkce zeleniny, víceletých produkč-
ních plodin, jahodníku a brambor.

(9) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho
části s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda zařazeném do podopatření integrovaná pro-
dukce zeleniny, víceletých produkčních plodin, ja-
hodníku a brambor, na který v příslušném kalendář-
ním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul
integrovaná produkce zeleniny,

a) pěstuje některý z podporovaného druhu zele-
niny uvedený v příloze č. 10 k tomuto nařízení
(dále jen „podporovaný druh zeleniny“),

b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze osivo
nebo sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby,
a to v minimálním objemu uvedeném v příloze
č. 11 k tomuto nařízení,

c) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé oso-
by, která má osvědčení o akreditaci podle § 16
zákona o technických požadavcích na výrobky,
před každým výsevem nebo výsadbou podpo-
rovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku
nebo jeho části odběr vzorku půdy a jeho roz-
bor za účelem zjištění obsahu minerálního du-
síku,

d) aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu
zeleniny hnojiva14) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k na-
řízení vlády č. 262/2012 Sb.,

e) provede každoročně v době od zahájení sklizně
odběr 1 vzorku z libovolného pěstovaného
podporovaného druhu zeleniny z každých za-
počatých 20 hektarů souhrnné výměry dílů
půdních bloků nebo jejich částí způsobilých
pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. j) bodu
1; to neplatí, je-li souhrnná výměra zemědělské
kultury standardní orná půda a plocha s vícele-
tými produkčními plodinami, na kterou podává
žadatel žádost o poskytnutí dotace na toto pod-
opatření v daném kalendářním roce, menší než 5
hektarů, přičemž souhrnná výměra je posuzo-
vána ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,
pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny ode-
braných v příslušném kalendářním roce podle
písmene e) odborně způsobilou osobou, která
má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky, za úče-
lem stanovení a zjištění dodržení maximálního
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limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B pří-
lohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu
uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto
nařízení, přičemž seznam sledovaných reziduí
pesticidů je uveden v části F přílohy č. 15 k to-
muto nařízení,

g) provede odplevelení meziřadí mezi jednotlivý-
mi porosty plodin, a to pouze mechanicky,

h) nejméně na 50 % podporované plochy nahradí
nejméně 1 aplikaci herbicidu mechanickou ope-
rací a

i) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu
půdního bloku nebo jeho části informace o pro-
vedených agrotechnických operacích podle čás-
ti B přílohy č. 18 k tomuto nařízení.

(10) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem
zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními
plodinami zařazeném do podopatření integrovaná
produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin,
jahodníku a brambor, na který v příslušném kalen-
dářním roce podává žádost o poskytnutí dotace na
titul integrovaná produkce víceletých produkčních
plodin,

a) pěstuje v průběhu příslušného kalendářního
roku na celé výměře dílu půdního bloku pouze
podporovaný druh víceleté produkční plodiny
uvedený v příloze č. 10 k tomuto nařízení (dále
jen „podporovaný druh víceleté produkční plo-
diny“),

b) používá k výsadbě podporovaného druhu více-
leté produkční plodiny pouze sadbu podle zá-
kona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním
objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto na-
řízení,

c) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé oso-
by, která má osvědčení o akreditaci podle § 16
zákona o technických požadavcích na výrobky,
před každou výsadbou podporovaného druhu
víceleté produkční plodiny na dílu půdního
bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za úče-
lem zjištění obsahu minerálního dusíku,

d) aplikuje před výsadbou povinně tuhá statková
hnojiva,

e) provede každoročně v době od zahájení sklizně
odběr 1 vzorku z libovolného pěstovaného
podporovaného druhu víceleté produkční plo-
diny z každých započatých 20 hektarů sou-
hrnné výměry dílů půdních bloků nebo jejich

částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle
§ 2 písm. j) bodu 2; to neplatí, je-li souhrnná
výměra zemědělské kultury standardní orná
půda a plocha s víceletými produkčními plodi-
nami, na kterou podává žadatel žádost o poskyt-
nutí dotace na toto podopatření v daném kalen-
dářním roce, menší než 5 hektarů, přičemž sou-
hrnná výměra je posuzována ke dni podání žá-
dosti o poskytnutí dotace, pokud není
kontrolou na místě zjištěno jinak,

f) zajistí každoročně rozbor vzorků víceletých
produkčních plodin odebraných v příslušném
kalendářním roce podle písmene e) odborně
způsobilou osobou, která má osvědčení o akre-
ditaci podle § 16 zákona o technických poža-
davcích na výrobky, za účelem stanovení a zjiš-
tění dodržení maximálního limitu reziduí pesti-
cidů uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto
nařízení a akčního prahu uvedeného v části
A přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž
seznam sledovaných reziduí pesticidů je uveden
v části F přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

g) provede každoročně nejvýše 2 aplikace herbi-
cidů, které jsou povoleny v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice, a

h) aplikuje hnojiva14) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády
č. 262/2012 Sb.

(11) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho
části s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda zařazeném do podopatření integrovaná pro-
dukce zeleniny, víceletých produkčních plodin, ja-
hodníku a brambor, na který v příslušném kalendář-
ním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul
integrovaná produkce jahodníku,

a) používá k výsadbě jahodníku pouze sadbu po-
dle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v mini-
málním objemu uvedeném v příloze č. 11 k to-
muto nařízení,

b) provede případnou výsadbu jahodníku pouze
na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kte-
rém byla pěstována předplodina nebo hlavní
plodina s meziplodinou, přičemž předplodina
nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako
zelené hnojení,

c) zajistí alespoň v období ode dne podání žádosti
o poskytnutí dotace do 30. června příslušného
kalendářního roku minimální hustotu 20 000
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životaschopných jedinců na hektar osázené plo-
chy jahodníkem,

d) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé oso-
by, která má osvědčení o akreditaci podle § 16
zákona o technických požadavcích na výrobky,
před každou výsadbou jahodníku na dílu půd-
ního bloku nebo jeho části odběr vzorku půdy
a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu mine-
rálního dusíku,

e) provede každoročně v době od zahájení sklizně
odběr 1 vzorku jahod z každých započatých
20 hektarů souhrnné výměry dílů půdních
bloků způsobilých pro poskytnutí dotace podle
§ 2 písm. j) bodu 3; to neplatí, je-li souhrnná
výměra zemědělské kultury standardní orná
půda a plocha s víceletými produkčními plodi-
nami, na kterou podává žadatel žádost o poskyt-
nutí dotace na toto podopatření v daném kalen-
dářním roce, menší než 5 hektarů, přičemž sou-
hrnná výměra je posuzována ke dni podání
žádosti o poskytnutí dotace, pokud není kon-
trolou na místě zjištěno jinak,

f) zajistí každoročně rozbor vzorků jahod odebra-
ných v příslušném kalendářním roce podle pís-
mene e) odborně způsobilou osobou, která má
osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o tech-
nických požadavcích na výrobky, za účelem
stanovení a zjištění dodržení maximálního li-
mitu reziduí pesticidů uvedeného v části B pří-
lohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu
uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto na-
řízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pe-
sticidů je uveden v části G přílohy č. 15 k to-
muto nařízení,

g) aplikuje hnojiva14) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády
č. 262/2012 Sb.,

h) provede plečkování meziřadí porostu nejméně
dvakrát ročně; první plečkování se provádí nej-
později do 31. srpna a druhé plečkování se pro-
vádí nejpozději do 31. října příslušného kalen-
dářního roku; to neplatí pro díl půdního bloku
nebo jeho část, na kterém je použita pěstební
technologie s použitím fólií nebo textilií anebo
organického mulče,

i) provede nejpozději do 30. září příslušného ka-
lendářního roku údržbu porostu jahodníku se-
čením nebo mulčováním,

j) provede každoročně nejvýše 4 aplikace herbi-
cidů, které jsou povoleny v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice,

k) provede každoročně nejvýše 3 aplikace insekti-
cidů, které jsou povoleny v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice,

l) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu
půdního bloku nebo jeho části informace o pro-
vedených agrotechnických operacích podle čás-
ti B přílohy č. 18 k tomuto nařízení a

m) provádí od druhého roku trvání období plnění
víceletých podmínek nejpozději do 30. dubna
příslušného kalendářního roku odstranění če-
pelí listů jahodníku; to neplatí pro díl půdního
bloku nebo jeho část, na kterém byla v období
od 1. září do 31. prosince kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém
byla podána žádost o poskytnutí dotace podle
§ 2 písm. j) bodu 3 nebo v příslušném kalendář-
ním roce, provedena výsadba jahodníku.

(12) Na dílu půdního bloku nebo jeho části, na
kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně,
nejdříve však 1. července příslušného kalendářního
roku, zlikvidován nebo zapraven do půdy, se splnění
podmínky podle odstavce 11 písm. h) a i) nepoža-
duje.

(13) Žadatel na dílu půdního bloku nebo jeho
části s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda zařazeném do podopatření integrovaná pro-
dukce zeleniny, víceletých produkčních plodin, ja-
hodníku a brambor, na který v příslušném kalendář-
ním roce podává žádost o poskytnutí dotace na titul
integrovaná produkce brambor,

a) používá k výsadbě brambor pouze certifikova-
nou sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby,
a to v minimálním objemu uvedeném v příloze
č. 11 k tomuto nařízení,

b) provede případnou výsadbu brambor pouze na
dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém
byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina
s meziplodinou, nebo na kterém bylo apliko-
váno tuhé nebo tekuté statkové hnojivo nebo
tuhé organické hnojivo (komposty), přičemž
předplodina nebo meziplodina byla zapravena
do půdy jako zelené hnojení,

c) zajistí prostřednictvím odborně způsobilé oso-
by, která má osvědčení o akreditaci podle § 16
zákona o technických požadavcích na výrobky,
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před každou výsadbou brambor na dílu půdní-
ho bloku nebo jeho části odběr vzorku půdy
a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu mine-
rálního dusíku,

d) provede každoročně v době od zahájení sklizně
odběr 1 vzorku brambor z každých započatých
20 hektarů souhrnné výměry dílů půdních
bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskyt-
nutí dotace podle § 2 písm. j) bodu 4; to neplatí,
je-li souhrnná výměra zemědělské kultury stan-
dardní orná půda a plocha s víceletými pro-
dukčními plodinami, na kterou podává žadatel
žádost o poskytnutí dotace na toto podopatření
v daném kalendářním roce, menší než 5 hektarů,
přičemž souhrnná výměra je posuzována ke dni
podání žádosti o poskytnutí dotace, pokud není
kontrolou na místě zjištěno jinak,

e) zajistí každoročně rozbor vzorků brambor ode-
braných v příslušném kalendářním roce podle
písmene d) odborně způsobilou osobou, která
má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky, za úče-
lem stanovení a zjištění dodržení maximálního
limitu reziduí pesticidů uvedeného v části B pří-
lohy č. 15 k tomuto nařízení a akčního prahu
uvedeného v části A přílohy č. 15 k tomuto na-
řízení, přičemž seznam sledovaných reziduí pe-
sticidů je uveden v části F přílohy č. 15 k tomuto
nařízení,

f) aplikuje hnojiva14) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády
č. 262/2012 Sb.,

g) provede za celé období trvání období plnění
víceletých podmínek na daném dílu půdního
bloku nebo jeho části nejvýše 3 aplikace pří-
pravků na ochranu rostlin proti mandelince
bramborové; první aplikace bude provedena
vždy pomocí přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných prostředků na ochranu rostlin povo-
lených k použití podle zákona o ekologickém
zemědělství, přičemž aplikace přípravků na
ochranu rostlin a pomocných prostředků na
ochranu rostlin povolených k použití podle zá-
kona o ekologickém zemědělství není započí-
tána do počtu 3 aplikací přípravků na ochranu
rostlin proti mandelince bramborové,

h) provede za celé období trvání období plnění
víceletých podmínek na daném půdním bloku
nebo jeho části nejvýše 30 aplikací přípravků
na ochranu rostlin proti plísni bramborové, s vý-

jimkou přípravků na ochranu rostlin a pomoc-
ných prostředků na ochranu rostlin povolených
k použití podle zákona o ekologickém zeměděl-
ství, a

i) vede a průběžně aktualizuje informace o prove-
dených agrotechnických operacích podle části B
přílohy č. 18 k tomuto nařízení.

(14) Žadatel používá nejméně na 50 % výměry
dílů půdních bloků nebo jejich částech s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda zařazené do
podopatření integrovaná produkce zeleniny, vícele-
tých produkčních plodin, jahodníku a brambor, na
který v příslušném kalendářním roce podává žádost
o poskytnutí dotace na titul integrovaná produkce
brambor, alternativní metodu s vyloučením desi-
kantů pro předčasné ukončení vegetace.

(15) Žadatel může pro účely odstavce 8
písm. c) bodu 2 a odstavce 8 písm. d) využít meteo-
rologickou stanici vybavenou technologií stanovení
efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sle-
dování výskytu škodlivých organismů a jeho průbě-
žné vyhodnocování. V případě dosažení prahové
hodnoty škodlivého organismu žadatel postupuje
podle odstavce 8 písm. c) bodu 2.

(16) Žadatel doloží Fondu kopii

a) záznamu o výsledcích rozboru podle odstavce 6
nejpozději do 31. ledna kalendářního roku ná-
sledujícího po roce, ve kterém žadatel podal žá-
dost o zařazení nebo podal žádost o změnu za-
řazení,

b) záznamu o výsledcích rozboru podle odstavce 7
písm. b) nejpozději do 31. ledna kalendářního
roku následujícího po roce, ve kterém žadatel
podal žádost o poskytnutí dotace, a ve kterém
plní podmínku podle odstavce 7,

c) záznamu o výsledcích rozboru podle odstavce 9
písm. f), odstavce 10 písm. f), odstavce 11
písm. f) nebo odstavce 13 písm. e) nejpozději
do 31. ledna kalendářního roku následujícího
po roce, ve kterém žadatel podal žádost o po-
skytnutí dotace, a

d) informace k dílu půdního bloku podle od-
stavce 8 písm. b).

§ 25

Vyklučení v rámci podopatření
integrovaná produkce ovoce a podopatření

integrovaná produkce révy vinné

(1) Jestliže v průběhu trvání období plnění ví-
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celetých podmínek dojde v souvislosti s vyklučením
ke snížení výměry dílu půdního bloku nebo jeho
části zařazeného do podopatření podle § 2 písm. h)
nebo i), žadatel tuto skutečnost oznámí prostřednic-
tvím

a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu podá
do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, nej-
později však do 10. ledna následujícího kalen-
dářního roku, pokud k vyklučení došlo v ob-
dobí ode dne podání žádosti o poskytnutí do-
tace do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, nebo

b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařa-
zení, které Fondu podá nejpozději do 15. května
příslušného kalendářního roku, pokud k vyklu-
čení došlo mimo období uvedené v písmeni a);

Fond na základě žádosti podle písmene a) nebo b)
rozhodne o zařazení do příslušného podopatření,
a to s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské
půdy.

(2) Na díl půdního bloku nebo jeho část, kde
probíhá vyklučení, nelze žádat o poskytnutí dotace.

§ 26

Sazby dotace

(1) Sazba dotace činí

a) v podopatření zatravňování orné půdy

1. 312 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy běž-
nou směsí podle § 2 písm. a) bodu 1, na kte-
rém žadatel plní podmínky podle § 12,

2. 348 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy dru-
hově bohatou směsí podle § 2 písm. a) bo-
du 2, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 12,

3. 1 114 EUR/1 hektar zemědělské půdy, za-
řazeného do titulu zatravňování orné půdy
regionální směsí podle § 2 písm. a) bodu 3
v prvním roce období plnění víceletých pod-
mínek, na kterém žadatel plní podmínky po-
dle § 12,

4. 237 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy regio-
nální směsí podle § 2 písm. a) bodu 3 od
druhého roku období plnění víceletých pod-

mínek, na kterém žadatel plní podmínky po-
dle § 12,

5. 337 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru běžnou směsí podle § 2
písm. a) bodu 4, na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 12,

6. 390 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru druhově bohatou směsí po-
dle § 2 písm. a) bodu 5, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 12,

7. 1 136 EUR/1 hektar zemědělské půdy, za-
řazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru regionální směsí podle
§ 2 písm. a) bodu 6 v prvním roce období
plnění víceletých podmínek, na kterém žada-
tel plní podmínky podle § 12,

8. 259 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru regionální směsí podle § 2
písm. a) bodu 6 od druhého roku období
plnění víceletých podmínek, na kterém žada-
tel plní podmínky podle § 12,

9. 312 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování orné půdy v in-
filtračních oblastech podle § 2 písm. a) bo-
du 7, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 12,

10. 482 EUR/1 hektar zemědělské půdy, zařaze-
ného do titulu zatravňování drah soustředě-
ného odtoku podle § 2 písm. a) bodu 8, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 12,

b) v podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. 91 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu obecná péče o exten-
zivní louky a pastviny podle § 2 písm. b)
bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 16 odst. 2,

2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné
louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 2, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 3,

3. 98 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné
louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 2, na
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kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 3 a na který je zároveň poskytnuta do-
tace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

4. 185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné
louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 3,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 4,

5. 136 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné
louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 3,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 4 a na který je zároveň poskytnuta do-
tace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

6. 170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu horské a suchomilné
louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4,
na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 16 odst. 5,

7. 120 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu horské a suchomilné
louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4,
na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 16 odst. 5 a na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

8. 171 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu horské a suchomilné
louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 6,

9. 135 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu horské a suchomilné
louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 6 a na který je zároveň poskytnuta do-
tace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

10. 691 EUR/1 hektar trvalého travního poros-
tu, zařazeného do titulu trvale podmáčené
a rašelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 6,

na kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 7,

11. 640 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu trvale podmáčené a ra-
šelinné louky podle § 2 písm. b) bodu 6, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 7 a na který je zároveň poskytnuta do-
tace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

12. 174 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu ochrana modrásků po-
dle § 2 písm. b) bodu 7, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 16 odst. 8,

13. 135 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu ochrana modrásků po-
dle § 2 písm. b) bodu 7, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 16 odst. 8 a na který
je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní
porost podle nařízení vlády upravujícího opa-
tření ekologické zemědělství nebo nařízení
vlády č. 76/2015 Sb.,

14. 199 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu ochrana chřástala po-
lního podle § 2 písm. b) bodu 8, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 9,

15. 162 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu ochrana chřástala po-
lního podle § 2 písm. b) bodu 8, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 9
a na který je zároveň poskytnuta dotace na
trvalý travní porost podle nařízení vlády
upravujícího opatření ekologické zemědělství
nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

16. 352 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu suché stepní trávníky
a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 10,

17. 330 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu suché stepní trávníky
a vřesoviště podle § 2 písm. b) bodu 9, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 16
odst. 10 a na který je zároveň poskytnuta
dotace na trvalý travní porost podle nařízení
vlády upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

18. 352 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
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zařazeného do titulu málo úživné pastviny
podle § 2 písm. b) bodu 10, na kterém ža-
datel plní podmínky podle § 16 odst. 11,

19. 330 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu málo úživné pastviny
podle § 2 písm. b) bodu 10, na kterém ža-
datel plní podmínky podle § 16 odst. 11
a na který je zároveň poskytnuta dotace na
trvalý travní porost podle nařízení vlády
upravujícího opatření ekologické zemědělství
nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

20. 211 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu druhově bohaté past-
viny podle § 2 písm. b) bodu 11, na kterém
plní žadatel podmínky podle § 16 odst. 12,

21. 155 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu druhově bohaté past-
viny podle § 2 písm. b) bodu 11, na kterém
plní žadatel podmínky podle § 16 odst. 12
a na který je zároveň poskytnuta dotace na
trvalý travní porost podle nařízení vlády
upravujícího opatření ekologické zemědělství
nebo nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

22. 148 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
zařazeného do titulu platba na výsledek po-
dle § 2 písm. b) bodu 12, na kterém plní ža-
datel podmínky podle § 16 odst. 13,

c) v podopatření pěstování meziplodin

1. 154 EUR/1 hektar standardní orné půdy
oseté meziplodinou v titulu pěstování mezi-
plodin pro zlepšení struktury půdy podle § 2
písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 17,

2. 152 EUR/1 hektar standardní orné půdy
oseté meziplodinou v titulu pěstování mezi-
plodin proti utužení půdy podle § 2 písm. c)
bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 17,

d) v podopatření krajinotvorné sady 116 EUR/
/1 hektar jiné trvalé kultury, zařazeného do
podopatření krajinotvorné sady podle § 2
písm. d), na kterém žadatel plní podmínky po-
dle § 18,

e) v podopatření biopásy

1. 676 EUR/1 hektar standardní orné půdy
oseté biopásem v titulu krmné biopásy podle
§ 2 písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 19,

2. 597 EUR/1 hektar standardní orné půdy
oseté biopásem v titulu nektarodárné biopásy
podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 19,

3. 639 EUR/1 hektar standardní orné půdy
oseté biopásem v titulu kombinované bio-
pásy podle § 2 písm. e) bodu 3, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 19,

f) v podopatření ochrana čejky chocholaté
630 EUR/1 hektar standardní orné půdy, zařa-
zeného do podopatření ochrana čejky chocho-
laté podle § 2 písm. f), na kterém žadatel plní
podmínky podle § 20,

g) v podopatření druhově bohaté pokrytí orné
půdy 417 EUR/1 hektar standardní orné půdy
oseté plochy v podopatření druhově bohaté po-
krytí orné půdy podle § 2 písm. g), na kterém
žadatel plní podmínky podle § 21,

h) v podopatření integrovaná produkce ovoce
460 EUR/1 hektar ovocného sadu, zařazeného
do podopatření integrovaná produkce ovoce
podle § 2 písm. h), na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 22,

i) v podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. 334 EUR/1 hektar vinice, zařazeného do ti-
tulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. i)
bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 23,

2. 672 EUR/1 hektar vinice, zařazeného do ti-
tulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2
písm. i) bodu 2, na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 23,

j) v podopatření integrovaná produkce zeleniny,
víceletých produkčních plodin, jahodníku
a brambor

1. 462 EUR/1 hektar standardní orné půdy v ti-
tulu integrovaná produkce zeleniny podle § 2
písm. j) bodu 1, na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 24,

2. 462 EUR/1 hektar plochy s víceletými pro-
dukčními plodinami v titulu integrovaná
produkce víceletých produkčních plodin po-
dle § 2 písm. j) bodu 2, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 24,

3. 462 EUR/1 hektar standardní orné půdy v ti-
tulu integrovaná produkce jahodníku podle
§ 2 písm. j) bodu 3, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 24,
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4. 462 EUR/1 hektar standardní orné půdy v ti-
tulu integrovaná produkce brambor podle
§ 2 písm. j) bodu 4, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 24,

(2) V případě, že na dílu půdního bloku zařa-
zeného do titulu platba na výsledek podle § 2
písm. b) bodu 12 nebude splněna podmínka podle
§ 16 odst. 13 písm. f), Fond sníží sazbu dotace
o 57 EUR/1 hektar.

(3) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. a)

a) o 95 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny chráněné kra-
jinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li
se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné
krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží
jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území národního parku2); na-
chází-li se díl půdního bloku na území národ-
ního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na
této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže
žadatel prokáže, že se díl půdního bloku na-
chází v zastavěném území obce nebo zastavi-
telné ploše obce.

(4) Fond zvýší sazbu dotace podle odstavce 1
písm. b) bodů 1 až 9 a 22 o 15 EUR/1 hektar, jde-
-li o díl půdního bloku podle § 15 odst. 4 písm. a)
nebo c).

(5) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. b) bodů 2, 4, 8, 12, 14 a 20

a) o 95 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny chráněné kra-
jinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li
se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné
krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží
jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území národního parku2); na-
chází-li se díl půdního bloku na území národ-
ního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na
této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže
žadatel prokáže, že se díl půdního bloku na-

chází v zastavěném území obce nebo zastavi-
telné ploše obce.

(6) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. b) bodu 6

a) o 75 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny chráněné kra-
jinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li
se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné
krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží
jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 45 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území národního parku2); na-
chází-li se díl půdního bloku na území národ-
ního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na
této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže
žadatel prokáže, že se díl půdního bloku na-
chází v zastavěném území obce nebo zastavi-
telné ploše obce.

(7) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. b) bodu 22

a) o 57 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny chráněné kra-
jinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti
na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li
se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné
krajinné oblasti2) jen z části, Fond dotaci sníží
jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 34 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území národního parku2); na-
chází-li se díl půdního bloku na území národ-
ního parku2) jen z části, Fond dotaci sníží jen na
této části dílu půdního bloku; to neplatí, jestliže
žadatel prokáže, že se díl půdního bloku na-
chází v zastavěném území obce nebo zastavi-
telné ploše obce.

(8) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. b) bodů 14 a 15 o 95 EUR/1 hektar v případě,
že je na dílu půdního bloku povoleno přihnojení
trvalého travního porostu orgánem ochrany přírody.

(9) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. c) bodů 1 a 2 o 50 EUR/1 hektar, uvede-li
žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha meziplo-
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dinami plní neprodukční plochu podle nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům.

(10) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. c) bodů 1 a 2 o 82 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň podána žádost
podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování
přímých plateb zemědělcům.

(11) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. e) bodů 1, 2 a 3 o 460 EUR/1 hektar, uvede-li
žadatel v jednotné žádosti, že osetá plocha biopásu
plní neprodukční plochu podle nařízení vlády upra-
vujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(12) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. e) bodu 1 o 71 EUR/1 hektar, jde-li o díl půd-
ního bloku, na který je zároveň podána žádost podle
§ 11 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(13) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. e) bodu 2 o 29 EUR/1 hektar, jde-li o díl půd-
ního bloku, na který je zároveň podána žádost podle
§ 11 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(14) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. e) bodu 3 o 43 EUR/1 hektar, jde-li o díl půd-
ního bloku, na který je zároveň podána žádost podle
§ 11 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(15) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. f) o 460 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jed-
notné žádosti, že osetá plocha plní neprodukční plo-
chu podle nařízení vlády upravujícího pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům.

(16) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. f) o 71 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podána žádost podle
§ 11 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(17) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. g) o 230 EUR/1 hektar, uvede-li žadatel v jed-
notné žádosti, že osetá plocha plní neprodukční plo-
chu podle nařízení vlády upravujícího pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům.

(18) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. g) o 71 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podaná žádost podle

§ 11 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(19) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. h) o 9 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podána žádost podle
§ 11 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(20) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. i) bodu 1 o 333 EUR/1 hektar vinice, pokud
má díl půdního bloku ke dni podání žádosti o po-
skytnutí dotace evidovanou zemědělskou kulturu vi-
nice v evidenci půdy po dobu méně než 3 roky.

(21) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. i) bodu 2 o 417 EUR/1 hektar vinice, pokud
má díl půdního bloku ke dni podání žádosti o po-
skytnutí dotace evidovanou zemědělskou kulturu vi-
nice v evidenci půdy po dobu méně než 3 roky.

(22) Fond sníží sazbu dotace podle odstavce 1
písm. i) bodů 1 a 2 o 20 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň podána žádost
podle § 11 nařízení vlády upravujícího poskytování
přímých plateb zemědělcům.

(23) Fond zvýší sazbu dotace podle odstavce 1
písm. i) o 248 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního
bloku podle § 23 odst. 9 písm. a).

(24) Fond zvýší sazbu dotace podle odstavce 1
písm. i) o 110 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního
bloku podle § 23 odst. 9 písm. b).

(25) Fond neposkytne dotaci podle § 2 písm. g)
na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná
půda, jde-li o plochu, na kterou je zároveň podána
žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy
podle § 2 písm. e).

(26) Fond neposkytne dotaci podle § 2 na plo-
chu se zemědělskou kulturou standardní orná půda,
na které je deklarován ochranný pás podle § 5
písm. c) nařízení vlády upravujícího podmínky po-
skytování přímých plateb zemědělcům.

(27) Fond sazbu podle odstavce 1 písm. b)
bodů 1 až 9 a 22 u dílu půdního bloku s výměrou
nad 12 hektarů nezvýší o 15 EUR/1 hektar v případě,
že je na dílu půdního bloku plněna podmínka podle
§ 12 nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.

(28) Výši dotace při uplatňování jednotlivých
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podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin vý-
měry, na kterou je poskytována dotace v rámci pří-
slušného podopatření podle § 2, a sazby stanovené
podle odstavců 1 až 27 pro příslušné podopatření
podle § 2.

(29) Fond poskytne dotaci v měně České re-
publiky; sazba dotace se přepočte podle směnného
kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věst-
níku Evropské unie, ke dni 31. prosince kalendář-
ního roku předcházejícímu roku, za který se dotace
poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz sta-
noven, použije se nejbližší předcházející směnný
kurz.

(30) Fond neposkytne dotaci podle odstavců 1
a 2 na díl půdního bloku, který se nachází na území
hlavního města Prahy.

(31) Fond neposkytne dotaci podle odstavců 1
a 2 na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci
využití půdy, na které byl uplatněn postup podle
§ 3g odst. 4 zákona o zemědělství.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 27

Vyhodnocení nesplnění podmínek
provádění jednotlivých podopatření nebo titulů

(1) V případě nesplnění podmínek provádění
jednotlivých podopatření, s výjimkou podmínek
uvedených v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2, Fond v zá-
vislosti na konkrétním nesplnění podle § 28 až 35

a) sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve kte-
rém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 26
v těchto úrovních:

1. 3 %,

2. 10 %,

3. 25 %, nebo za celé období trvání období
plnění víceletých podmínek, nebo

4. 50 %, nebo za celé období trvání období
plnění víceletých podmínek,

b) neposkytne dotaci za příslušné podopatření, ti-
tul nebo díl půdního bloku v příslušném kalen-
dářním roce, nebo za celé období trvání období
plnění víceletých podmínek, nebo

c) vyřadí žadatele z příslušného podopatření nebo
titulu.

(2) V případě opakovaného nesplnění podmí-
nek provádění jednotlivých podopatření nebo titulů,
pokud není v § 28 až 35 uvedeno jinak, je uplatňo-
váno snížení dotace vypočtené podle § 26 o 1 úroveň
podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace
v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění podmínek prová-
dění jednotlivých podopatření nebo titulů se pro
účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné pod-
mínky v rámci příslušného podopatření nebo titulu
více než jednou v průběhu období plnění víceletých
podmínek. Za opakované nesplnění podmínek pro-
vádění jednotlivých podopatření nebo titulů se však
nepovažuje nesplnění stejné podmínky v průběhu
1 kalendářního roku.

(4) Za nesplnění podmínek podle tohoto naří-
zení je považováno také nepředložení v průběhu
kontroly na místě

a) informace k ovocným sadům podle § 22 odst. 6
písm. f),

b) informace k dílu půdního bloku podle § 24
odst. 8 písm. b),

c) informace o provedených agrotechnických ope-
racích podle § 24 odst. 9 písm. i), § 24 odst. 11
písm. l) nebo § 24 odst. 13 písm. i),

d) záznamů o sledování stanovených meteorolo-
gických prvků a záznamů o vyhodnocení sledo-
vaných meteorologických prvků podle § 22
odst. 6 písm. k) bodu 1, § 22 odst. 6 písm. l),
§ 24 odst. 8 písm. c) bodu 1 nebo § 24 odst. 8
písm. d),

e) záznamů o sledování výskytu škodlivých orga-
nismů a záznamů o vyhodnocení výskytu škod-
livých organismů podle § 22 odst. 6 písm. k)
bodu 2, § 22 odst. 6 písm. l), § 24 odst. 8
písm. c) bodu 2 nebo § 24 odst. 8 písm. d),

f) dokladů o použitém osivu nebo sadbě nebo do-
kladů o provedení službou podle § 12 odst. 7
písm. a), § 17 odst. 6 písm. a), § 17 odst. 7
písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 9
písm. a), § 19 odst. 10 písm. a), § 19 odst. 10
písm. d), § 20 odst. 5 písm. c), § 21 odst. 5
písm. b), § 23 odst. 5 písm. h), § 23 odst. 9
písm. a), § 24 odst. 9 písm. a), § 24 odst. 10
písm. a), § 24 odst. 11 písm. a) nebo § 24
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odst. 13 písm. a) vystavených na jméno žada-
tele,

g) záznamů o výsledku rozborů půdy podle § 22
odst. 5 nebo § 24 odst. 6,

h) záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu ob-
sahu reziduí pesticidů podle § 22 odst. 6
písm. e),

i) záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu
obsahu chemických látek podle § 22 odst. 7
písm. b),

j) záznamů o výsledku rozborů vzorků za účelem
stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu che-
mických látek podle § 24 odst. 7 písm. b),

k) záznamů o výsledku rozborů vzorků zeleniny,
víceletých produkčních plodin, jahod a brambor
za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu
obsahu reziduí pesticidů podle § 24 odst. 9
písm. f), § 24 odst. 10 písm. f), § 24 odst. 11
písm. f) nebo § 24 odst. 13 písm. e),

l) předložení takové evidence nebo záznamů
o hnojení nebo o používání přípravků na ochra-
nu rostlin podle § 9 odst. 2 písm. c) nebo d), ze
které není možné zjistit plnění podmínek to-
hoto podopatření;

nesplnění podmínek podle tohoto nařízení se vždy
posuzuje ve vztahu k jednotlivým podopatřením
nebo titulům podle § 2.

(5) Nesplnění podmínek provádění jednotli-
vého podopatření nebo titulu podle § 2 se vždy po-
suzuje ve vztahu k příslušnému období plnění více-
letých podmínek podle § 3.

§ 28

Snížení dotace o 3 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v podopatření podle § 2
sníží o 3 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrol-
ním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar podle § 14 odst. 5, nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrol-
ním období vyšší než 1,5 a současně nižší
nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

b) podopatření krajinotvorné sady
1. nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5

písm. d), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5
písm. f),

c) podopatření integrovaná produkce ovoce ne-
splnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6 písm. g)
nebo h), nebo

d) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. g).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží
o 3 %, pokud žadatel při uplatnění podopatření in-
tegrovaná produkce révy vinné

a) nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. f) nebo g), nebo

b) nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. f), g) nebo h), provedl-li žadatel 1 apli-
kaci.

§ 29

Snížení dotace o 10 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v podopatření podle § 2
sníží o 10 %, pokud žadatel při uplatnění
a) podopatření zatravňování orné půdy nesplnil

podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e) bo-
du 2 nebo v § 12 odst. 8 písm. c) bodu 2, jde-li
o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším
nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné
plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2
písm. a) bodů 1 až 8,

b) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů
1. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1,

a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrol-
ním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně

Sbírka zákonů č. 80 / 2023Strana 1342 Částka 46



nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar podle § 14 odst. 5,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrol-
ním období vyšší než 1,5 a současně nižší
nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 15 odst. 1
písm. a) nebo d); snížení se vztahuje pouze
na plochu trvalého travního porostu způso-
bilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2
písm. b) bodů 1 až 5 a 12, nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 15 odst. 1
písm. c); snížení se vztahuje pouze na plochu
trvalého travního porostu způsobilého k po-
skytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. b)
bodů 1 až 5 a 12,

c) podopatření krajinotvorné sady
1. nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5

písm. b), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5
písm. c),

d) podopatření integrovaná produkce ovoce
1. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6

písm. i),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 13
písm. b), nebo

3. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 13
písm. c),

e) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. c) bodu 1,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. i), nebo

3. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. j), nebo

f) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8
písm. b), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16
písm. b).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-

slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží
o 10 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2
písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. i), § 16
odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), § 16
odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10
písm. a), § 16 odst. 11 písm. a) nebo v § 16
odst. 12 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění
v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo
rovném 25 % výměry trvalého travního po-
rostu obhospodařovaného žadatelem a zařa-
zeného do příslušného titulu podle § 2
písm. b) bodů 1 až 3, 7, 9, 10 nebo 11,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2
písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 4
písm. b), § 16 odst. 5 písm. b), § 16 odst. 6
písm. b), § 16 odst. 8 písm. c), § 16 odst. 9
písm. c) nebo v § 16 odst. 13 písm. b),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2
písm. e),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. f), § 16 odst. 4 písm. e), § 16 odst. 5
písm. g), § 16 odst. 6 písm. e), § 16 odst. 8
písm. f) nebo v § 16 odst. 9 písm. j), nebo

5. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9
písm. e), nebo

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. c), § 24 odst. 10 písm. c), § 24 odst. 11
písm. d) nebo v § 24 odst. 13 písm. c),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. d), § 24 odst. 10 písm. h), § 24 odst. 11
písm. g) nebo v § 24 odst. 13 písm. f),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. m),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16
písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsled-
cích rozboru podle § 24 odst. 9 písm. f),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16
písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsled-
cích rozboru podle § 24 odst. 10 písm. f),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16
písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsled-
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cích rozboru podle § 24 odst. 11 písm. f),
nebo

7. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16
písm. c) a nedoložil kopii záznamu o výsled-
cích rozboru podle § 24 odst. 13 písm. e).

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží
o 10 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření zatravňování orné půdy nesplnil
podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. d),

b) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů nesplnil podmínky uvedené v § 16
odst. 2 písm. c), § 16 odst. 9 písm. f), § 16
odst. 10 písm. f), § 16 odst. 11 písm. d), § 16
odst. 12 písm. c) nebo v § 16 odst. 13 písm. c),

c) podopatření biopásy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5
písm. d),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5
písm. e),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. c),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. d),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8
písm. b) nebo v § 19 odst. 9 písm. e), nebo

6. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. b) nebo v § 19 odst. 10 písm. g),

d) podopatření integrovaná produkce ovoce ne-
splnil podmínky uvedené v § 22 odst. 13
písm. a),

e) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. f), g) nebo h), neprovedl-li žadatel žádnou
aplikaci, nebo

f) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 16
písm. a).

§ 30

Snížení dotace o 25 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v podopatření podle § 2
sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrol-
ním období vyšší nebo rovna 0,2 a současně
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar podle § 14 odst. 5,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrol-
ním období vyšší než 1,5 a současně nižší
nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,
nebo

b) podopatření krajinotvorné sady

1. nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5
písm. a), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5
písm. e),

c) podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnil
podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. c),

d) podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy
nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. b) bodu 2,

e) podopatření integrovaná produkce ovoce

1. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. b),

2. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 22 odst. 6 písm. d) a analyzovaném podle
§ 22 odst. 6 písm. e) nebo ve vzorku odebra-
ném Fondem u některého rezidua pesticidu
uvedeného v částech C až E přílohy č. 15
k tomuto nařízení akční práh uvedený v čás-
ti A přílohy č. 15 k tomuto nařízení a sou-
časně nebylo dosaženo maximálního limitu
rezidua uvedeného v části B přílohy č. 15
k tomuto nařízení,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. f),
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4. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. j), přičemž se jedná o první nesplnění
v průběhu příslušného období plnění vícele-
tých podmínek,

5. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. k),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. l), nebo

7. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle
§ 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem mezní hodnotu obsahu
olova uvedené v části A přílohy č. 13 k to-
muto nařízení a současně nebylo dosaženo
hodnoty obsahu olova uvedené v části B pří-
lohy č. 13 k tomuto nařízení,

f) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. h), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. k), přičemž se jedná o první nesplnění
v průběhu příslušného období plnění vícele-
tých podmínek, nebo

g) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. překročil ve vzorku odebraném podle § 24
odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24
odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném
Fondem mezní hodnotu obsahu některé
z chemických látek uvedené v části A přílohy
č. 14 k tomuto nařízení a současně nebylo
dosaženo hodnoty obsahu některé z chemic-
kých látek uvedené v části B přílohy č. 14
k tomuto nařízení,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8
písm. c),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8
písm. d), nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8
písm. e), přičemž se jedná o první nesplnění
v průběhu příslušného období plnění vícele-
tých podmínek.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží
o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření zatravňování orné půdy nesplnil
podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. b),
jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání
příslušného období plnění víceletých podmínek,
nebo

b) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2
písm. f), § 16 odst. 3 písm. g), § 16 odst. 4
písm. f), § 16 odst. 5 písm. h), § 16 odst. 6
písm. f), § 16 odst. 8 písm. g), § 16 odst. 9
písm. h), § 16 odst. 11 písm. f) nebo v § 16
odst. 12 písm. e),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 80 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 90 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 2,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. h), § 16 odst. 4 písm. g), § 16 odst. 5
písm. i), § 16 odst. 6 písm. g), § 16 odst. 12
písm. g) nebo v § 16 odst. 13 písm. e),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5
písm. e), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 80 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 90 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 4,

5. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 7
písm. f) nebo v § 16 odst. 10 písm. i),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9
písm. b),

7. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 50 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 60 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 9,

8. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. j), § 16 odst. 11 písm. g) nebo v § 16
odst. 12 písm. f), nebo
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9. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11
písm. c), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 50 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 60 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 10,

c) podopatření biopásy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8
písm. a) bodu 3,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. a) bodu 3,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. a) bodu 3, nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. d) bodu 3, nebo

d) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. b), § 24 odst. 10 písm. b), § 24 odst. 11
písm. a) nebo v § 24 odst. 13 písm. a),

2. překročil ve vzorku zeleniny odebraném po-
dle § 24 odst. 9 písm. e) a analyzovaném po-
dle § 24 odst. 9 písm. f) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem u některého rezidua pesti-
cidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k to-
muto nařízení akční práh uvedený v části A
přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně
nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua
uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto
nařízení,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. g),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. h),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. i), § 24 odst. 11 písm. l) nebo v § 24
odst. 13 písm. i),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. d),

7. překročil ve vzorku víceleté produkční plo-
diny odebraném podle § 24 odst. 10 písm. e)
a analyzovaném podle § 24 odst. 10 písm. f)
nebo ve vzorku odebraném Fondem u někte-

rého rezidua pesticidu uvedeného v části F
přílohy č. 15 k tomuto nařízení akční práh
uvedený v části A přílohy č. 15 k tomuto
nařízení a současně nebylo dosaženo maxi-
málního limitu rezidua uvedeného v části B
přílohy č. 15 k tomuto nařízení,

8. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace,

9. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. b) nebo v § 24 odst. 13 písm. b),

10. překročil ve vzorku jahod odebraném podle
§ 24 odst. 11 písm. e) a analyzovaném podle
§ 24 odst. 11 písm. f) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem u některého rezidua pesti-
cidu uvedeného v části G přílohy č. 15 k to-
muto nařízení akční práh uvedený v části A
přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně
nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua
uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto
nařízení,

11. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. h),

12. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. i),

13. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. j), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uve-
dených v § 24 odst. 11 písm. j),

14. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. k), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace
uvedené v § 24 odst. 11 písm. k),

15. překročil ve vzorku brambor odebraném po-
dle § 24 odst. 13 písm. d) a analyzovaném
podle § 24 odst. 13 písm. e) nebo ve vzorku
odebraném Fondem u některého rezidua pe-
sticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k to-
muto nařízení akční práh uvedený v části A
přílohy č. 15 k tomuto nařízení a současně
nebylo dosaženo maximálního limitu rezidua
uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto
nařízení, nebo

16. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 14.

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží
o 25 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy
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1. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. c), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. d),

b) podopatření integrovaná produkce ovoce ne-
splnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. c), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace
uvedené v § 22 odst. 6 písm. c), nebo

c) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. e), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace
uvedené v § 23 odst. 5 písm. e).

§ 31

Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému
období plnění víceletých podmínek

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží
o 25 %, pokud žadatel při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně
31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 23
odst. 6 písm. a),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně
31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 23
odst. 6 písm. c),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně
21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 23
odst. 7 písm. a), nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně
21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 23
odst. 7 písm. c), nebo

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. g), je-li Fondem zjištěno nejméně
4 a nejvíce 5 aplikací uvedených v § 24
odst. 13 písm. g),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. g), je-li Fondem zjištěno neprovedení
první aplikace pomocí přípravků na ochranu
rostlin a pomocných prostředků na ochranu

rostlin povolených k použití podle zákona
o ekologickém zemědělství, nebo

3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. h), je-li Fondem zjištěno nejméně
31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 24
odst. 13 písm. h).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
bloku sníží o 25 %, pokud žadatel při uplatnění
podopatření integrovaná produkce révy vinné ne-
splnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. d),
je-li Fondem zjištěno nejméně 13 a nejvíce 14 apli-
kací uvedených v § 23 odst. 5 písm. d).

(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle
odstavců 1 a 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné
části dotace poskytnuté od počátku období plnění
víceletých podmínek.

§ 32

Snížení dotace o 50 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v podopatření podle § 2
sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření zatravňování orné půdy nesplnil
podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e) bo-
du 2 nebo v § 12 odst. 8 písm. c) bodu 2, jde-li
o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové
výměry zatravněné plochy, zařazené do přísluš-
ného titulu podle § 2 písm. a) bodů 1 až 8,

b) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 1
písm. a), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 1
písm. b),

c) podopatření krajinotvorné sady nesplnil pod-
mínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. g),

d) podopatření ochrana čejky chocholaté

1. nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5
písm. b), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5
písm. d),

e) při uplatnění podopatření druhově bohaté po-
krytí orné půdy nesplnil podmínky uvedené
v § 21 odst. 5 písm. b) bodu 3, nebo

f) podopatření integrovaná produkce ovoce
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1. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převlá-
dajícího podle výměry, nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku ovoce, a to z druhu ovoce
převládajícího podle výměry.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží
o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2
písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. i), § 16
odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), § 16
odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10
písm. a), § 16 odst. 11 písm. a) nebo v § 16
odst. 12 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění
v rozsahu větším než 25 % výměry trvalého
travního porostu obhospodařovaného žada-
telem a zařazeného do příslušného titulu po-
dle § 2 písm. b) bodů 1 až 3, 7, 9, 10 nebo 11,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 2
písm. d),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 90 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 95 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 2,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. e), § 16 odst. 4 písm. d), § 16 odst. 5
písm. f), § 16 odst. 6 písm. d), § 16 odst. 8
písm. e) nebo v § 16 odst. 9 písm. d); za ne-
splnění podmínky se považuje též pastva zví-
řat na dílu půdního bloku, který je v evidenci
využití půdy vymezen jako nevhodný k pře-
pasení,

5. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5
písm. e), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 90 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 95 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-

denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 4,

6. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 8
písm. b) bodu 1 nebo 3,

7. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. b),

8. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 60 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 65 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku
obhospodařovaného žadatelem, vedeného
v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 9,

9. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. e) nebo v § 16 odst. 11 písm. b), nebo

10. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11
písm. c), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 60 kilo-
gramů a současně nižší nebo rovno 65 kilo-
gramům na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. b) bodu 10,

b) podopatření pěstování meziplodin

1. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6
písm. a) bodu 3, nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7
písm. a) bodu 3,

c) podopatření biopásy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. d), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. f),

d) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
9 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. b)
nebo d),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. e),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
7 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. b)
nebo d), nebo
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4. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. e), nebo

e) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek zeleniny,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku zeleniny,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek víceleté produkční plodiny,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku víceleté produkční plodiny,

5. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. g), jsou-li Fondem zjištěny 4 aplikace
uvedené v § 24 odst. 10 písm. g),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek jahod,

7. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku jahod,

8. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. j), je-li Fondem zjištěno 6 aplikací uve-
dených v § 24 odst. 11 písm. j),

9. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. k), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací
uvedených v § 24 odst. 11 písm. k),

10. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek brambor, nebo

11. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku brambor.

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, sníží
o 50 %, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření pěstování meziplodin

1. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6
písm. b), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7
písm. b),

b) podopatření integrovaná produkce ovoce ne-
splnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvede-
ných v § 22 odst. 6 písm. c), nebo

c) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. e), je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvede-
ných v § 23 odst. 5 písm. e).

§ 33

Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému
období plnění víceletých podmínek

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 sníží
o 50 %, pokud žadatel při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně
33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 23
odst. 6 písm. a),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně
33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 23
odst. 6 písm. c),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně
23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 23
odst. 7 písm. a), nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně
23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 23
odst. 7 písm. c), nebo

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. g), je-li Fondem zjištěno nejméně
6 a nejvíce 7 aplikací uvedených v § 24
odst. 13 písm. g), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. h), je-li Fondem zjištěno nejméně
33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 24
odst. 13 písm. h).

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
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bloku sníží o 50 %, pokud žadatel při uplatnění
podopatření integrovaná produkce révy vinné ne-
splnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5 písm. d),
je-li Fondem zjištěno nejméně 15 a nejvíce 16 apli-
kací uvedených v § 23 odst. 5 písm. d).

(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle
odstavců 1 a 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné
části dotace poskytnuté od počátku období plnění
víceletých podmínek.

§ 34

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v podopatření podle § 2
neposkytne, pokud žadatel

a) nesplnil podmínky uvedené v § 9 odst. 2
písm. c) nebo d),

b) při uplatnění podopatření ošetřování extenziv-
ních travních porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo ví-
cekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna
0,2 a současně nižší než 0,3 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 5,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14
odst. 5,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo
vícekrát v kontrolním období vyšší než
1,5 a současně nižší nebo rovna 1,8 velké do-
bytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evi-
denci využití půdy, nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 14 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 vel-
ké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské
půdy obhospodařované žadatelem a vedené
v evidenci využití půdy,

c) při uplatnění podopatření pěstování meziplodin

1. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 5,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 8
písm. a), nebo

3. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 8
písm. b),

d) při uplatnění podopatření krajinotvorné sady
nesplnil podmínky uvedené v § 18 odst. 5
písm. h),

e) při uplatnění podopatření biopásy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 7
písm. a), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 7
písm. b),

f) při uplatnění podopatření ochrana čejky cho-
cholaté

1. nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 5
písm. a), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 20 odst. 6,

g) při uplatnění podopatření druhově bohaté po-
krytí orné půdy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 4,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. a) bodu 1,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. a) bodu 2,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. b) bodu 1,

5. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. f),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. g) bodu 1, nebo

7. nesplnil podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. g) bodu 2,

h) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
ovoce

1. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. a),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek ovoce,

3. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 22 odst. 6 písm. d) a analyzovaném podle
§ 22 odst. 6 písm. e) nebo ve vzorku odebra-
ném Fondem u některého rezidua pesticidu
uvedeného v částech C až E přílohy č. 15
k tomuto nařízení maximální limit rezidua
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uvedeného v části B přílohy č. 15 k tomuto
nařízení,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor
žádného vzorku ovoce podle § 22 odst. 6
písm. e),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. j), pokud se jedná o druhé nebo další
nesplnění v průběhu příslušného období
plnění víceletých podmínek,

6. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7
písm. a), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převlá-
dajícího podle výměry,

7. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle
§ 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem mezní hodnotu obsahu
olova uvedené v části B přílohy č. 13 k to-
muto nařízení nebo nebylo dosaženo hod-
noty obsahu některé z chemických látek ob-
sažené v ovoci uvedených v části C přílohy
č. 13 k tomuto nařízení, nebo

8. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7
písm. b), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku ovoce, a to z druhu ovoce
převládajícího podle výměry,

i) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. a),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. b),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. c) bodu 2,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. f), nebo

5. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. k), přičemž se jedná o druhé nebo další
nesplnění v průběhu příslušného období
plnění víceletých podmínek, nebo

j) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahod-
níku a brambor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7
písm. a), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek,

2. překročil ve vzorku odebraném podle § 24
odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24
odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném
Fondem mezní hodnotu obsahu některé
z chemických látek uvedené v části B přílohy
č. 14 k tomuto nařízení a současně nebylo
dosaženo hodnoty obsahu některé z chemic-
kých látek uvedené v části C přílohy č. 14
k tomuto nařízení,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7
písm. b), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8
písm. a), nebo

5. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 8
písm. e), pokud se jedná o druhé nebo další
nesplnění v průběhu příslušného období
plnění víceletých podmínek.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 nepo-
skytne, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. a) bodu 2 nebo 3,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění
v průběhu trvání příslušného období plnění
víceletých podmínek,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8
písm. a) nebo b),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8
písm. f), nebo

5. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 8
písm. g),

b) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů

1. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. c),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 3
písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 95 kilo-
gramů na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do podopa-
tření podle § 2 písm. d) bodu 2,
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3. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 4
písm. c),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5
písm. c),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5
písm. d),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 5
písm. e), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 95 kilo-
gramů na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do podopa-
tření podle § 2 písm. d) bodu 4,

7. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 6
písm. c),

8. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 7
písm. b), c), d) nebo e),

9. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 7
písm. g), § 16 odst. 8 písm. h), § 16 odst. 10
písm. k) nebo v § 16 odst. 11 písm. h),

10. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 8
písm. d),

11. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9
písm. g),

12. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 9
písm. i),

13. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. c),

14. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. d), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 65 kilo-
gramů na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do podopa-
tření podle § 2 písm. d) bodu 9,

15. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. g),

16. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 10
písm. h),

17. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11
písm. c), a zároveň Fondem zjištěné množ-
ství celkového dusíku bylo vyšší než 65 kilo-
gramů na 1 hektar dílu půdního bloku ob-
hospodařovaného žadatelem, vedeného v evi-
denci využití půdy a zařazeného do podopa-
tření podle § 2 písm. d) bodu 10,

18. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 11
písm. e),

19. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 12
písm. b),

20. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 12
písm. d), nebo

21. nesplnil podmínky uvedené v § 16 odst. 13
písm. d),

c) podopatření pěstování meziplodin

1. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6
písm. a) bodu 2, nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7
písm. a) bodu 2,

d) podopatření biopásy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 4,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8
písm. a) bodu 1 nebo 2,

3. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 8
písm. c),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. b) bodu 2,

5. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. c),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. a) bodu 1 nebo 2,

7. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. c), nebo

8. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. e) bodu 2,

e) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
10 aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. b)
nebo d), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
8 aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. b)
nebo d), nebo

f) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. a) nebo v § 24 odst. 10 písm. a),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
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písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek zeleniny,

3. překročil ve vzorku zeleniny odebraném po-
dle § 24 odst. 9 písm. e) a analyzovaném po-
dle § 24 odst. 9 písm. f) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem u některého rezidua pesti-
cidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k to-
muto nařízení maximální limit rezidua
uvedený v části B přílohy č. 15 k tomuto na-
řízení,

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 9
písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor žá-
dného vzorku zeleniny podle § 24 odst. 9
písm. f),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek víceleté produkční plodiny,

6. překročil ve vzorku víceleté produkční plo-
diny odebraném podle § 24 odst. 10 písm. e)
a analyzovaném podle § 24 odst. 10 písm. f)
nebo ve vzorku odebraném Fondem u někte-
rého rezidua pesticidu uvedeného v části F
přílohy č. 15 k tomuto nařízení maximální
limit rezidua uvedený v části B přílohy
č. 15 k tomuto nařízení,

7. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor
žádného vzorku víceleté produkční plodiny
podle § 24 odst. 10 písm. f),

8. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 10
písm. g), je-li Fondem zjištěno 5 a více apli-
kací uvedených v § 24 odst. 10 písm. g),

9. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. c),

10. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek jahod,

11. překročil ve vzorku jahod odebraném podle
§ 24 odst. 11 písm. e) a analyzovaném podle
§ 24 odst. 11 písm. f) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem u některého rezidua pesti-
cidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k to-
muto nařízení maximální limit rezidua uve-
dený v části B přílohy č. 15 k tomuto naří-
zení,

12. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor žá-

dného vzorku jahod podle § 24 odst. 11
písm. f),

13. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. j), je-li Fondem zjištěno 7 a více apli-
kací uvedených v § 24 odst. 11 písm. j),

14. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 11
písm. k), je-li Fondem zjištěno 6 a více apli-
kací uvedených v § 24 odst. 11 písm. k),

15. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek brambor,

16. překročil ve vzorku brambor odebraném po-
dle § 24 odst. 13 písm. d) a analyzovaném
podle § 24 odst. 13 písm. e) nebo ve vzorku
odebraném Fondem u některého rezidua pe-
sticidu uvedeného v části F přílohy č. 15 k to-
muto nařízení maximální limit rezidua uve-
deného v části B přílohy č. 15 k tomuto na-
řízení, nebo

17. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor
žádného vzorku brambor podle § 24 odst. 13
písm. e).

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v rámci dílu půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, ne-
poskytne, pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. c), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. d),

b) podopatření ošetřování extenzivních travních
porostů nesplnil podmínky uvedené v § 15
odst. 1 písm. b); dotace se neposkytne na pří-
slušnou nepokosenou plochu dílu půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo;
výměra nepokosené plochy, na kterou Fond do-
taci podle tohoto odstavce neposkytne, se do
zjištěné výměry nezahrne,

c) podopatření pěstování meziplodin

1. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6
písm. a) bodu 1,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 6
písm. c),
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3. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7
písm. a) bodu 1, nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 17 odst. 7
písm. c),

d) podopatření biopásy

1. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5
písm. a),

2. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5
písm. b),

3. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 5
písm. c),

4. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. a),

5. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. b),

6. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. e), nebo

7. nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. f),

e) při uplatnění podopatření druhově bohaté po-
krytí orné půdy nesplnil podmínky uvedené
v § 21 odst. 5 písm. e),

f) podopatření integrovaná produkce ovoce

1. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno 6 a více apli-
kací uvedených v § 22 odst. 6 písm. c), nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 9
písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na
příslušnou produkční plochu dílu půdního
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno; vý-
měra dílu půdního bloku, na který Fond do-
taci podle tohoto bodu neposkytne, se do
zjištěné výměry nezahrne, nebo

g) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 8;
výměra dílu půdního bloku, na který Fond
dotaci podle tohoto bodu neposkytne, se do
zjištěné výměry nezahrne, nebo

2. nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. e), je-li Fondem zjištěno 6 a více apli-
kací uvedených v § 23 odst. 5 písm. e).

(4) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 odst. 1
písm. h) nebo i) neposkytne, jestliže v důsledku vy-
klučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury
ovocný sad podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo vinice
podle § 23 odst. 1 písm. a) na ornou půdu nebo

trvalý travní porost podle nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle uži-
vatelských vztahů.

§ 35

Neposkytnutí dotace vztahující se k celému
období plnění víceletých podmínek

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 nepo-
skytne, pokud žadatel při uplatnění podopatření in-
tegrovaná produkce zeleniny, víceletých produkč-
ních plodin, jahodníku a brambor

a) nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. g), je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací
uvedených v § 24 odst. 13 písm. g), nebo

b) nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 13
písm. h), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací
uvedených v § 24 odst. 13 písm. h).

(2) Na základě rozhodnutí o neposkytnutí do-
tace podle odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení po-
měrné části dotace poskytnuté od počátku období
plnění víceletých podmínek.

§ 36

Neposkytnutí doplňkové platby

Fond neposkytne doplňkovou platbu v podopa-
tření integrovaná produkce révy vinné v příslušném
kalendářním roce v rámci dílu půdního bloku, pokud
žadatel

a) nesplní podmínku uvedenou v § 23 odst. 9
písm. a), nebo

b) nesplní podmínku uvedenou v § 23 odst. 9
písm. b).

§ 37

Vyřazení a vrácení dotace

(1) Pokud v průběhu trvání období plnění více-
letých podmínek žadatel u podopatření podle § 2
písm. c), e) nebo g) poruší podmínku podle § 8
odst. 1 písm. b), Fond dotaci v podopatření podle
§ 2 neposkytne a současně rozhodne o vyřazení ža-
datele z příslušného podopatření a o vrácení dotace
poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od
počátku tohoto období plnění víceletých podmínek.

(2) Pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce ovoce
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1. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7,
přičemž žadatel neprovedl odběr a rozbor
vzorků ovoce ve 2 kalendářních letech,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7
písm. a), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek ovoce,

3. překročil ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 22 odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle
§ 22 odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku ode-
braném Fondem mezní hodnotu obsahu ně-
které z chemických látek obsažené v ovoci
uvedené v části C přílohy č. 13 k tomuto na-
řízení, nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 22 odst. 7
písm. b), přičemž žadatel nezajistil rozbor
za účelem stanovení a zjištění dodržení li-
mitu obsahu chemických látek žádného
vzorku nebo nezajistil rozbor za účelem zjiš-
tění dodržení limitu všech sledovaných che-
mických látek, nebo

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor

1. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7,
přičemž žadatel neprovedl odběr a rozbor
vzorků ve 2 kalendářních letech,

2. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7
písm. a), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek,

3. překročil ve vzorku odebraném podle § 24
odst. 7 písm. a) a analyzovaném podle § 24
odst. 7 písm. b) nebo ve vzorku odebraném
Fondem mezní hodnotu obsahu některé
z chemických látek uvedené v části C přílohy
č. 14 k tomuto nařízení, nebo

4. nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 7
písm. b), přičemž žadatel nezajistil rozbor
za účelem stanovení a zjištění dodržení li-
mitu obsahu chemických látek žádného
vzorku nebo nezajistil rozbor za účelem zjiš-
tění dodržení limitu všech sledovaných che-
mických látek,

Fond dotaci v podopatření podle § 2 neposkytne
a současně rozhodne o vyřazení žadatele z přísluš-
ného podopatření a o vrácení dotace poskytnuté za
příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto
období plnění víceletých podmínek.

(3) Pokud žadatel při uplatnění podopatření in-
tegrovaná produkce révy vinné

a) nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. a) nebo c), je-li Fondem zjištěno 35 a více
aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. a) ne-
bo c),

b) nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 6
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více
aplikací uvedených v § 23 odst. 6 písm. b) ne-
bo d),

c) nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. a) nebo c), je-li Fondem zjištěno 25 a více
aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) ne-
bo c), nebo

d) nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 7
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 9 a více
aplikací uvedených v § 23 odst. 7 písm. b) ne-
bo d),

Fond dotaci v titulu podle § 2 neposkytne a současně
rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu
a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle
§ 2 od počátku tohoto období plnění víceletých pod-
mínek.

(4) Pokud při uplatnění podopatření zatravňo-
vání orné půdy žadatel nesplnil podmínku uvedenou
v § 12 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo v § 12 odst. 8
písm. e), Fond dotaci neposkytne na díl půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a sou-
časně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního
bloku z příslušného titulu a rozhodne o vrácení do-
tace poskytnuté podle § 2 za daný díl půdního bloku
od počátku období plnění víceletých podmínek.

(5) Pokud žadatel při uplatnění

a) podopatření integrovaná produkce ovoce ne-
splnil podmínky uvedené v § 22 odst. 5 nebo
překročil limity obsahu chemických látek uve-
dených v příloze č. 12 k tomuto nařízení,

b) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnil podmínky uvedené v § 23 odst. 5
písm. d), je-li Fondem zjištěno 17 a více aplikací
uvedených v § 23 odst. 5 písm. d), nebo

c) podopatření integrovaná produkce zeleniny, ví-
celetých produkčních plodin, jahodníku a bram-
bor nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 6
nebo překročil limity obsahu chemických látek
uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení,

Fond dotaci neposkytne na díl půdního bloku, na
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kterém k nesplnění podmínky došlo, a současně roz-
hodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z pří-
slušného podopatření a o vrácení dotace poskytnuté
podle § 2 za daný díl půdního bloku od počátku
období plnění víceletých podmínek.

(6) Fond dotaci vypočtenou podle § 26 v pří-
slušném kalendářním roce v titulu podle § 2 nepo-
skytne, pokud žadatel při uplatnění podopatření bio-
pásy

a) nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. a) bodu 1 nebo 2,

b) nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. b) bodu 1,

c) nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. d) bodu 1 nebo 2, nebo

d) nesplnil podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. e) bodu 1,

a zároveň rozhodne o vrácení poskytnuté dotace za
každý kalendářní rok, ve kterém nebyla podmínka
splněna.

(7) Pokud žadatel nesplnil podmínku přísluš-
ného podopatření, kdy nesplnění má za následek
vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení do-
tace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 ka-
lendářních let bezprostředně předcházejících kalen-
dářnímu roku, ve kterém žadatel podmínku nesplnil.
V případě nesplnění podmínky podopatření po
skončení období plnění víceletých podmínek se vrá-
cení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za
5 kalendářních let trvání víceletých podmínek.

§ 38

Závěrečná ustanovení

(1) Pokud je v průběhu trvání období plnění
víceletých podmínek na dílu půdního bloku zne-
možněno zemědělské hospodaření z důvodu změny
zonace národního parku16), ustanovení o snížení, ne-
poskytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(2) Dojde-li k vyřazení z agroenvironmentálně-
-klimatického opatření podle § 7 odst. 3 v důsledku
uplatnění čl. 70 odst. 7 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2021/2115, ustanovení o snížení,
neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle to-
hoto nařízení použije matematické zaokrouhlování
na 2 desetinná místa.

§ 39

Lhůta pro absolvování školení v roce 2023

Jestliže žadatel v roce 2023 absolvuje nejpozději
do 30. listopadu 2023 školení zajišťované Ústavem, je
tím splněna podmínka uvedená v § 22 odst. 6
písm. j), § 23 odst. 5 písm. k) nebo v § 24 odst. 8
písm. e).

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 40

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

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

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Sbírka zákonů č. 80 / 2023Strana 1364 Částka 46



Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.

Sbírka zákonů č. 80 / 2023Strana 1372 Částka 46



Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
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81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

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 intervenč-
ním 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.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 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 ekologické zemědělství.

§ 2

Žádost o zařazení do opatření
ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do opatření ekologické
zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může
podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „ža-
datel“), jestliže

a) provozuje zemědělskou činnost vlastním jmé-
nem na vlastní odpovědnost,

b) hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém
zemědělství a ke dni podání žádosti o zařazení
je registrován v systému ekologického zeměděl-
ství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém ze-
mědělství a

c) zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy
vedené v evidenci využití půdy podle uživatel-
ských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“)
se zemědělskou kulturou orná půda, trvalý
travní porost nebo trvalé kultury.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení uvede seznam
a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařova-
ných v systému ekologického zemědělství nebo
v etapě přechodného období podle zákona o ekolo-
gickém zemědělství a vedených v evidenci využití
půdy, které žádá zařadit do opatření ekologické ze-
mědělství podle odstavce 1.

(3) Žadatel v žádosti o zařazení uvede geopro-
storovou informaci, která definuje plochu, na které
dochází k plnění víceletých podmínek.

(4) Do opatření ekologické zemědělství lze za-
řadit celý díl půdního bloku, na kterém není dosud
opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není
na něm uplatňováno
a) opatření ekologické zemědělství podle nařízení

vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství, ve znění poz-
dějších předpisů,
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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-
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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
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b) podopatření podle § 2 písm. h), i) nebo j) na-
řízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-
-klimatická opatření, nebo

c) podopatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) na-
řízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách pro-
vádění agroenvironmentálně-klimatických opa-
tření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentál-
ních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Žádost o zařazení se podává na období
plnění víceletých podmínek v délce trvání 5 let, které
začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období
plnění víceletých podmínek, na které je podávána
žádost o zařazení.

(6) Žádost o zařazení podá žadatel Státnímu ze-
mědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“),
a to do 15. května prvního roku podle odstavce 5,
nejpozději však s podáním jednotné žádosti. V jed-
nom kalendářním roce je možné podat pouze jednu
žádost o zařazení.

(7) V období ode dne podání žádosti o zařazení
do dne zařazení žadatele nelze

a) do žádosti o zařazení doplňovat další díl půd-
ního bloku, nebo

b) v žádosti o zařazení zvyšovat výměru dílu půd-
ního bloku.

§ 3

Přechod z agroenvironmentálně-klimatických
opatření do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání víceletých
podmínek provést přechod z podopatření integro-
vaná produkce podle § 2 písm. h), i) nebo j) naříze-
ní vlády upravujícího agroenvironmentálně-klima-
tická opatření do opatření ekologické zemědělství
podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení
podle § 2.

(2) V žádosti o zařazení žadatel uvede

a) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do
opatření ekologické zemědělství podle tohoto
nařízení,

b) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do
podopatření integrovaná produkce podle § 2
písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího
agroenvironmentálně-klimatická opatření,

c) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,

d) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku,
nebo

e) díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen
do podopatření integrovaná produkce podle § 2
písm. h), i) nebo j) nařízení vlády upravujícího
agroenvironmentálně-klimatická opatření a ža-
datel jej žádá zařadit do opatření ekologické ze-
mědělství podle tohoto nařízení.

(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se
uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.

(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle
odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření
ekologické zemědělství, Fond žadatele zařadí podle
§ 2 do opatření ekologické zemědělství.

§ 4

Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu období plnění ví-
celetých podmínek požádat o zvýšení výměry dílu
půdního bloku zařazeného do opatření ekologické
zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením no-
vého dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvíce
o 35 % celkové výměry, která byla zařazena
v prvním roce období plnění víceletých podmínek.

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půd-
ního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením
celého dílu půdního bloku.

(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle
odstavce 1 podá žadatel Fondu jako součást žádosti
o změnu zařazení nejpozději do 15. května přísluš-
ného kalendářního roku, a to společně s podáním
jednotné žádosti.

(4) Žádost o změnu zařazení nelze podat v pá-
tém roce trvání víceletých podmínek.

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
rozhodne o zařazení do opatření ekologické země-
dělství s ohledem na změnu výměry zemědělské
půdy.

(6) Hodlá-li žadatel v průběhu období plnění
víceletých podmínek zvýšit zařazenou výměru v roz-
sahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo ho-
dlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání
víceletých podmínek, podá žádost o zařazení podle
§ 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového ob-
dobí plnění víceletých podmínek. V této žádosti
uvede díly půdních bloků původně zařazené do opa-
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tření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru,
kterou žádá zařadit do opatření ekologické zeměděl-
ství v novém období plnění víceletých podmínek.
Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství
se posuzuje v rámci nového období plnění víceletých
podmínek samostatně bez vztahu k původnímu ob-
dobí plnění víceletých podmínek. Nedokončení
původního období plnění víceletých podmínek se
v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek
tohoto nařízení.

(7) Za zvýšení zařazené výměry v pátém roce
období plnění víceletých podmínek se nepovažuje
zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do
opatření ekologické zemědělství.

§ 5

Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání období
plnění víceletých podmínek požádat o snížení vý-
měry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půd-
ního bloku zařazeného do opatření ekologické ze-
mědělství.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle
odstavce 1 může žadatel podat Fondu jako součást
žádosti o změnu zařazení, a to nejpozději

a) do 10. ledna následujícího kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo v období ode
dne podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
opatření ekologické zemědělství do 31. prosince
příslušného kalendářního roku, nebo

b) do 15. května příslušného kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo mimo období
uvedené v písmenu a).

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na
oznámení zásahu vyšší moci nebo mimořádných
okolností2). Žádost o změnu zařazení podanou po
lhůtě uvedené v odstavci 2 písm. a) Fond zamítne.

(4) V žádosti o změnu zařazení žadatel uvede,
zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vy-
řazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření
podle § 2 žádá z důvodu

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s círk-
vemi a náboženskými společnostmi3),

b) provedení pozemkové úpravy4),

c) zásahu vyšší moci nebo mimořádných okol-
ností2),

d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro
stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití
půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené v prvním roce ob-
dobí plnění víceletých podmínek do opatření
ekologické zemědělství rozhodnutím podle
§ 2, nebo

f) jiného, než je uveden v písmenech a) až e).

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
rozhodne o zařazení do opatření ekologické země-
dělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské
půdy.

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy
došlo ke snížení zařazené výměry nebo zařazená vý-
měra v evidenci využití půdy již nesplňuje pod-
mínky plnění víceletých podmínek, aniž žadatel
v příslušném kalendářním roce plnění víceletých
podmínek podal žádost o změnu zařazení podle od-
stavce 2, rozhodne o zařazení do opatření ekolo-
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2) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
3) 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., a zákona č. 125/2019 Sb.

4) 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, ve znění
pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energe-
tický zákon), ve znění pozdějších předpisů.



gické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry
zemědělské půdy nebo o vyřazení výměry, která již
nesplňuje předpoklady pro plnění víceletých podmí-
nek; 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
veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již
nesplňuje předpoklady pro plnění víceletých podmí-
nek, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce
plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu
zařazení podle odstavce 2, rozhodne o vyřazení ža-
datele z opatření ekologické zemědělství; povinnost
vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(8) Podá-li žadatel žádost o změnu zařazené
výměry snížením zařazené výměry, ve které snižuje
výměru zemědělské půdy zařazené do opatření eko-
logické zemědělství o veškerou zařazenou výměru,
nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekolo-
gické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žada-
tele z opatření ekologické zemědělství; povinnost
vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 6

Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření
ekologické zemědělství

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření
ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci“)
může žadatel podat Fondu do 15. května příslušného
kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žá-
dosti obsahujícím geoprostorové informace.

(2) V žádosti o dotaci žadatel uvede u každého
dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci

a) v rámci přechodu na ekologickou produkci6),

1. je-li díl půdního bloku veden ode dne podání
žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného
kalendářního roku v evidenci využití půdy
v režimu přechodu na ekologickou produk-
ci a

2. pokud se díl půdního bloku vedený v evi-
denci využití půdy nenacházel alespoň
z 50 % jeho výměry v režimu ekologické
produkce, a to po dobu alespoň jednoho ka-

lendářního dne v období posledních 3 let
přede dnem 15. května příslušného kalendář-
ního roku, v němž je podávána žádost o do-
taci, nebo

b) v rámci ekologické produkce, je-li díl půdního
bloku

1. veden ode dne podání žádosti o dotaci do
31. prosince příslušného kalendářního roku
v evidenci využití půdy v tomto režimu,

2. veden ke dni podání žádosti o dotaci v režimu
přechodu na ekologickou produkci a v prů-
běhu období ode dne podání žádosti o dotaci
do 31. prosince příslušného kalendářního
roku dojde ke změně na režim ekologické
produkce,

3. s druhem zemědělské kultury trvalý travní
porost, standardní orná půda nebo travní po-
rost veden ke dni podání žádosti o dotaci
v režimu přechodu na ekologickou produkci
a byl v evidenci využití půdy veden v před-
chozích 2 po sobě následujících letech v re-
žimu přechodu na ekologickou produkci,

4. s druhem zemědělské kultury ovocný sad,
vinice nebo chmelnice ke dni podání žádosti
o dotaci v režimu přechodu na ekologickou
produkci a byl v evidenci využití půdy veden
v předchozích 3 po sobě následujících letech
v režimu přechodu na ekologickou produkci,
nebo

5. veden ode dne podání žádosti o dotaci do
31. prosince příslušného kalendářního roku
v evidenci využití půdy v režimu přechodu
na ekologickou produkci a pokud se díl půd-
ního bloku vedený v evidenci využití půdy
nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v re-
žimu ekologické produkce, a to po dobu
alespoň jednoho kalendářního dne v období
posledních 3 let před 15. květnem přísluš-
ného kalendářního roku, v němž je podávána
žádost o dotaci.

(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný ka-
lendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku
druh zemědělské kultury, na který žádá dotaci
a který je ke dni podání žádosti o dotaci veden v evi-
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6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění.



denci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a) trvalý travní porost,

b) standardní orná půda,

c) travní porost,

d) ovocný sad,

e) vinice, nebo

f) chmelnice.

(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalen-
dářní rok je

a) geoprostorová informace o příslušných dílech
půdních bloků nebo jejich částech, které žadatel
uvedl v této žádosti v rozlišení na díly půdních
bloků nebo jejich části s druhem zemědělské
kultury uvedeným v odstavci 3, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vede-
ných v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Dojde-li v průběhu příslušného kalendář-
ního roku ke zkrácení období přechodu na ekologic-
kou produkci podle čl. 10 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické pro-
dukci a označování ekologických produktů, bude
žadateli vypočtena dotace podle § 15 pro ekologic-
kou produkci; zkrácení období přechodu na ekolo-
gickou produkci na daném dílu půdního bloku se
nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených
tímto nařízením.

§ 7

Poměrná výše dotace

(1) Prokáže-li žadatel, že v průběhu období
plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry
zemědělské půdy zařazené do opatření ekologic-
ké zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4
písm. c), Fond dotaci poskytne na příslušnou vý-
měru 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 § 5 odst. 4 písm. c). Poměrnou výši dotace
Fond neposkytne na výměru zemědělské půdy, která
je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na
žadatele vedena ke dni podání žádosti o dotaci v evi-
denci využití půdy.

(2) Neprokáže-li žadatel, že v průběhu období

plnění víceletých podmínek došlo ke snížení výměry
zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické
zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4
písm. a) až e) nebo pokud uvede důvod snížení po-
dle § 5 odst. 4 písm. f), Fond dotaci poskytne sníže-
nou o poměrnou část odpovídající snížení výměry
zemědělské půdy, a Fond zároveň rozhodne o vráce-
ní poměrné části dotace, která byla poskytnuta od
počátku trvání období plnění víceletých podmínek
na výměru, o kterou byla původní výměra snížena,
a o případném vyřazení této výměry z opatření eko-
logické zemědělství od počátku období plnění více-
letých podmínek.

§ 8

Převod víceletých podmínek

(1) Nabyvatel, který je zařazen do opatření
ekologické zemědělství, novou žádost o zařazení
již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto
skutečnost však oznámí Fondu, přičemž

a) je-li nabytá zemědělská půda zařazena do opa-
tření ekologické zemědělství po kratší dobu než
zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do
doby nabytí zemědělské půdy zařazenou do to-
hoto opatření, a podíl takto nabyté zemědělské
půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy,
kterou měl nabyvatel do doby nabytí zeměděl-
ské půdy zařazenou do tohoto opatření, uvede
nabyvatel souhrnnou výměru zemědělské půdy
zařazenou do tohoto opatření a Fond stanoví
v následném rozhodnutí o zařazení datum za-
hájení období plnění víceletých podmínek od-
povídající kalendářnímu roku, kdy byla nově
nabytá zemědělská půda zařazena původnímu
žadateli do tohoto opatření,

b) v ostatních případech uvede nabyvatel sou-
hrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do
tohoto opatření a Fond stanoví v následném
rozhodnutí o zařazení datum zahájení období
plnění víceletých podmínek odpovídající kalen-
dářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do
tohoto opatření.

(2) Nabyvatel, který není zařazen do opatření
ekologické zemědělství, nepodává novou žádost o za-
řazení, ale oznámí tuto skutečnost Fondu; v ozná-
mení uvede výměru zařazenou do tohoto opatření.
Fond stanoví v následném rozhodnutí o zařazení
zbývající část období plnění víceletých podmínek,
po které bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření.
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(3) Dojde-li k převodu víceletých podmínek,
Fond stanoví výměru zemědělské půdy, která může
být předmětem
a) zvýšení zařazené výměry podle § 4, v průběhu

zbývající části období plnění víceletých podmí-
nek jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpa-
ného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 4,
a poměrné části původním žadatelem dosud ne-
vyčerpaného limitu zvýšení podle § 4, odpoví-
dající poměrné části zařazené výměry převedené
na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro původ-
ního žadatele se odpovídajícím způsobem sni-
žuje, nebo

b) snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4
písm. e), v průběhu zbývající části příslušného
pětiletého období jako součet nabyvatelem do-
sud nevyčerpaného limitu snížení zařazené vý-
měry podle § 5 odst. 4 písm. e), a poměrné části
původním žadatelem dosud nevyčerpaného li-
mitu snížení podle § 5 odst. 4 písm. e), odpoví-
dající poměrné části zařazené výměry převedené
na nabyvatele; limit snížení výměry pro původ-
ního žadatele se odpovídajícím způsobem sni-
žuje.

(4) Zavázal-li se nabyvatel písemně pokračovat
v plném rozsahu v plnění podmínek tohoto opatření
na nabyté výměře zemědělské půdy a došlo-li v prů-
běhu období, na které byl původní žadatel nebo na-
byvatel zařazen do tohoto opatření, ke snížení za-
řazené výměry zemědělské půdy podle § 5, s výjim-
kou snížení z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až e),
nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekolo-
gické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou
byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení
poměrné části dotace nabyvatelem za období, na
které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(5) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjiš-
těno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění po-
stupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k pře-
vodu víceletých podmínek, postup podle části třetí
tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o po-
skytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry země-
dělské půdy získané od původního žadatele. Ne-
splnění podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. e),
§ 10 odst. 2 nebo 3 převodcem nebo nabyvatelem se
za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle

části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud ne-
splnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů bez-
prostředně přede dnem nebo bezprostředně po dni,
ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena
zemědělská půda z převodce na nabyvatele.

§ 9

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci žadateli v plné výši
podle § 15, jestliže

a) je zařazen do opatření ekologické zemědělství
a do tohoto opatření je zařazen také díl půdního
bloku uvedený v žádosti o zařazení,

b) žadatel absolvuje jednou za dobu trvání období
plnění víceletých podmínek školení, nejpozději
však do konce čtvrtého kalendářního roku
trvání období plnění víceletých podmínek, za-
jišťované Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským za účelem rozšíření zna-
lostí o nejvhodnějších způsobech hospodaření
v ekologickém zemědělství,

c) žadatel se zaváže hospodařit v souladu s

1. pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení
vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům,

2. podmínkami minimálních požadavků pro
použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
uvedenými v nařízení vlády upravujícím pra-
vidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

3. podmínkami vyplývajícími z nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/848
o ekologické produkci a označování ekolo-
gických produktů a

4. dalšími podmínkami stanovenými tímto na-
řízením,

d) žadatel v případě použití hnojiv a statkových
hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zá-
konem o hnojivech,

e) žadatel v případě použití přípravků na ochranu
rostlin vede záznamy o používání těchto pří-
pravků v souladu s přímo použitelným předpi-
sem Evropské unie upravujícím uvádění pří-
pravků na ochranu rostlin na trh7),

f) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendář-
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7) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
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ním roce nesplnění podmínek opatření ekolo-
gické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkyt-
nutí nebo vrácení dotace a

g) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalen-
dářním roce nesplnění podmínky zemědělské-
ho obhospodařování orné půdy, trvalého trav-
ního porostu nebo trvalé kultury v souladu
s nařízením vlády upravujícím podrobnosti
evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů.

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

a) trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a),
nebo

b) standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3
písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu pří-
slušného kalendářního roku.

(3) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j
zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu
půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna
příslušného kalendářního roku byl na příslušném
dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a) provedena první seč spolu s odklizením bio-
masy, nebo

b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího
travního porostu, byla-li vyseta.

(4) Stanoví-li se tímto nařízením lhůta pro-
vedení první seče před 31. srpnem příslušného ka-
lendářního roku, považuje se v případě obnovy
podle odstavce 3 provedení první seče s odklize-
ním biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochra-
ně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna pří-
slušného kalendářního roku za splnění této pod-
mínky.

(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle od-
stavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalen-
dářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče
za nesplnění podmínek tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

§ 10

Dotace na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci po-
dle § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost,

a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování provedením
první seče s odklizením biomasy nebo pastvy
v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícího
poskytování přímých plateb zemědělcům ve
lhůtě do 31. července příslušného kalendář-
ního roku nebo ve lhůtě do 31. srpna přísluš-
ného kalendářního roku, jde-li o díl půdního
bloku, který se podle evidence využití půdy
nachází alespoň z 50 % jeho výměry v oblasti
podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení
vlády upravujícího opatření pro oblasti s pří-
rodními omezeními za podmínek uvedených
v písmenech b) až d), a

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy
nebo spasení trvalého travního porostu nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku,

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku
uplatňovaného podopatření ošetřování travních
porostů podle § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb., podopatření ošetřování extenzivních
travních porostů podle § 15 a 16 nařízení vlá-
dy upravujícího agroenvironmentálně-klimatická
opatření anebo nařízení vlády upravující poskyto-
vání přímých plateb zemědělcům nestanoví jinak,

b) provádí v případě údržby trvalého travního
porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do
30 dnů od skončení pastvy, nebo v případě ce-
loroční pastvy nejpozději do 31. prosince pří-
slušného kalendářního roku; tato podmínka se
nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí
převyšující 10 ° a může být měněna na základě
souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody
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ve zvláště chráněných územích8), ochranných
pásmech národních parků9) a v oblastech sou-
stavy Natura 200010),

c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého trav-
ního porostu nebo přísev trvalého travního
porostu bez souhlasného stanoviska orgánu
ochrany přírody ve zvláště chráněných úze-
mích8), ochranných pásmech národních parků9)
a v oblastech soustavy Natura 200010),

d) může v případě provádění obnovy trvalého
travního porostu nahradit seč, popřípadě pa-
stvu, bezprostředně předcházející obnově trva-
lého travního porostu mulčováním nejvýše jed-
nou za 5 let; to se nevztahuje na mulčování ne-
dopasků nebo dodatečné mulčování po splnění
podmínek sečí, a

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

1. výměry dílu půdního bloku s druhem země-
dělské kultury trvalý travní porost, který se
nachází alespoň z 50 % jeho výměry v oblas-
tech první a druhé zóny chráněných krajin-
ných oblastí, v národní přírodní rezervaci,
přírodní rezervaci, národní přírodní památce
anebo v přírodní památce (dále jen „malo-
plošné zvláště chráněné území“) nebo v zó-
nách soustředěné péče o přírodu v národních
parcích, a

2. výměry dílu půdního bloku s druhem země-
dělské kultury trvalý travní porost, který je
zařazen do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6
až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo po-
dle § 2 písm. b) bodů 6 až 8 nařízení vlá-
dy upravujícího agroenvironmentálně-klima-
tická opatření.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská

zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze
zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona
o ekologickém zemědělství a čl. 14 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekolo-
gické produkci a označování ekologických produktů
evidovaná na hospodářství, která jsou jako ekolo-
gická označena v informačním systému ústřední evi-
dence vedeném podle plemenářského zákona.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně,
podá Fondu do 31. října příslušného kalendářního
roku za toto kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství
vedeném v informačním systému ústřední evi-
dence podle plemenářského zákona a

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vy-
tvořena na základě údajů z registru koní v hos-
podářství vedeném v informačním systému
ústřední evidence podle plemenářského zákona;
deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu
chovaných koní přepočtených na velké dobytčí
jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení
a kategorii chovaných koní.

(4) Nepodá-li žadatel Fondu opis registru koní
v hospodářství a deklaraci chovu koní podle od-
stavce 3 ve stanovené lhůtě, koně se při výpočtu in-
tenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, po-
kud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňu-
jící jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle
odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního ob-
dobí vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných
hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 pře-
počteného na velké dobytčí jednotky podle přílo-
hy č. 1 k tomuto nařízení k příslušnému dni kon-
trolního období, zjištěného z informačního systému
ústřední evidence vedeného podle plemenářského
zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také
podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci vy-
užití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost k příslušnému dni kontrolního období,
s výjimkou

a) výměry dílu půdního bloku s druhem zeměděl-
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ské kultury trvalý travní porost, který se na-
chází alespoň z 50 % jeho výměry v oblastech
první a druhé zóny chráněných krajinných
oblastí, v maloplošném zvláště chráněném
území nebo v zónách soustředěné péče o pří-
rodu v národních parcích a

b) výměry dílu půdního bloku s druhem zeměděl-
ské kultury trvalý travní porost, který je zařa-
zen do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo po-dle § 2
písm. b) bodů 6 až 8 nařízení vlády upravují-
cího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(6) O skončení pastvy podle odstavce 1
písm. b) nejde, je-li přerušena nejdéle na 29 dnů.

§ 11

Dotace na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci po-
dle § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen
v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půd-
ního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na

a) pěstování druhu zeleniny uvedeného v příloze
č. 3 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný
druh zeleniny“) nebo druhu speciálních bylin
uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále
jen „podporovaný druh bylin“),

b) pěstování víceletých pícnin,

c) pěstování trav na semeno,

d) pěstování ostatních plodin, nebo

e) pěstování jahodníku.

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kte-
rou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b) ne-
bo d), podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení
vlády č. 76/2015 Sb., nebo zemědělské kultury úhor
v režimu přechodného období na ekologické země-
dělství anebo v režimu ekologického zemědělství,
evidované na žadatele ke dni podání žádosti o po-
skytnutí dotace, pěstuje po sklizni plodiny uvedené
v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 7 písm. a) zlep-
šující netržní plodinu založenou výsevem plodiny
uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel
na dílech půdních bloků nebo jejich částech, na které
v příslušném kalendářním roce podává žádost o do-
taci, založí zlepšující netržní plodinu

a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny,

která je vyseta do 31. července příslušného ka-
lendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo
jeho části ponechána do 10. září příslušného ka-
lendářního roku, přičemž v tomto období ne-
může být porost této plodiny likvidován nebo
omezován v růstu, nebo

b) s podzimní variantou zlepšující netržní plodiny,
která je vyseta do 6. září příslušného kalendář-
ního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho
části ponechána do 31. října příslušného kalen-
dářního roku, přičemž v tomto období nemůže
být porost této plodiny likvidován nebo ome-
zován v růstu.

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se
nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle
odstavce 1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 12
odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení vlády č. 76/2015
Sb. na výměru menší než 5 hektarů, přičemž

a) lze výměru zemědělské kultury úhor v režimu
přechodného období na ekologické zemědělství
nebo v režimu ekologického zemědělství, evi-
dované na žadatele ode dne podání žádosti o po-
skytnutí dotace do 15. srpna příslušného kalen-
dářního roku, započítat do výměry podle od-
stavce 2 věty první,

b) lze výměru, na které plní žadatel podmínku
ochranného pásu podle § 2 odst. 2 písm. e)
nebo g) až l) nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům, započítat
do výměry podle odstavce 2 věty první,

c) lze výměru, na kterou žadatel žádá o dotaci po-
dle odstavce 1 písm. b), započítat do výměry
podle odstavce 2 věty první,

d) pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B
přílohy č. 4 k tomuto nařízení jako plodiny uve-
dené v odstavci 4 nebo 7, je možné započítat
jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty
první, a to v případě, že žadatel v žádosti o do-
taci uvede

1. díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 4
k tomuto nařízení pěstovat,

2. výměru pěstované plodiny uvedené v části B
přílohy č. 4 k tomuto nařízení a

3. geoprostorovou informaci plodiny uvedené
v části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení, a

e) pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B
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přílohy č. 6 podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, je
možné započítat jejich výměru do výměry po-
dle odstavce 2 věty první, a to v případě, že ža-
datel v žádosti o dotaci uvede

1. díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6
nařízení vlády č. 76/2015 Sb. pěstovat,

2. výměru pěstované plodiny uvedené v části B
přílohy č. 6 nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a

3. geoprostorovou informaci plodiny uvedené
v části B přílohy č. 6 nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.

(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. a)

a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půd-
ního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti
o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny
nebo podporovaný druh bylin s výjimkou zlep-
šujících netržních plodin uvedených v příloze
č. 2 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná vý-
měra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje
podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný
druh bylin, musí být minimálně shodná s výmě-
rou dílu půdního bloku nebo jeho části uvede-
ného v žádosti o dotaci,

b) splní v příslušném kalendářním roce požadavky
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení na mini-
mální výsev nebo výsadbu podporovaného
druhu zeleniny,

c) provádí případnou výsadbu brambor pouze po
předplodině nebo hlavní plodině s meziplodi-
nou, přičemž předplodina nebo meziplodina
musí být zapravena do půdy jako zelené hno-
jení nebo bylo aplikováno tuhé nebo tekuté
statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo
(kompost),

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

e) může provést pastvu až po sklizni podporova-
ného druhu zeleniny nebo podporovaného
druhu bylin,

f) neprovádí pastvu na zlepšujících netržních plo-
dinách,

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

h) prokáže nejpozději do 31. ledna následujícího
kalendářního roku u převládajícího podporova-
ného druhu zeleniny nebo podporovaného
druhu bylin podle výměry ke dni podání žá-
dosti o dotaci nebo ke dni změny žádosti o do-
taci minimální úroveň vlastní produkce na hek-
tar plochy jeho výměry v minimální výši refe-
renční hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto
nařízení.

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

a) pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo
jeho části víceleté pícniny podle přílohy č. 6
k tomuto nařízení jako hlavní plodinu,

b) každoročně sklidí a odveze produkci z dílu
půdního bloku nebo jeho části a

c) může po sklizni provést přepasení na dílu půd-
ního bloku nebo jeho části, na který v přísluš-
ném kalendářním roce žádá o dotaci.

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

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

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

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

a) nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části
plodiny uvedené v přílohách č. 6 a 7 k tomuto
nařízení,

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

c) prokáže nejpozději do 31. ledna následujícího
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kalendářního roku u převládající pěstované plo-
diny podle výměry ke dni podání žádosti o do-
taci nebo ke dni změny žádosti o dotaci mini-
mální úroveň vlastní produkce na hektar plochy
její výměry v minimální výši referenční hodnoty
uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení,

d) může provést pastvu až po sklizni hlavní plo-
diny a

e) neprovádí pastvu na zlepšujících netržních plo-
dinách.

(8) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. e)

a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku
nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 ži-
votaschopných jedinců na hektar plochy osá-
zené jahodníkem alespoň v období ode dne po-
dání žádosti o dotaci do 30. června příslušného
kalendářního roku,

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

c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze
po předplodině nebo hlavní plodině s meziplo-
dinou, přičemž předplodina nebo meziplodina
byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,

d) provede od druhého roku trvání období plnění
víceletých podmínek nejpozději do 30. dubna
příslušného kalendářního roku odstranění če-
pelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje
na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
byla v období od 1. září do 31. prosince kalen-
dářního roku bezprostředně předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost
o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. b), nebo v pří-
slušném kalendářním roce provedena výsadba
jahodníku; o provedení údržby vede údaj v zá-
znamech o rostlinné produkci podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/848 o ekologické produkci a označování eko-
logických produktů u daného dílu půdního
bloku nebo jeho části,

e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně
dvakrát ročně; první plečkování se provádí nej-
později do 31. srpna a druhé plečkování se pro-
vádí nejpozději do 31. října příslušného kalen-
dářního roku; podmínka se nevztahuje na díl
půdního bloku nebo jeho část, na kterém je

použita pěstební technologie s použitím fólií,
textilií nebo organického mulče,

f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalen-
dářního roku údržbu porostu jahodníku seče-
ním a posečenou biomasu zmulčuje nebo od-
straní,

g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo
jeho části pastvu,

h) prokáže nejpozději do 31. ledna následujícího
kalendářního roku minimální úroveň vlastní
produkce na hektar plochy podle výměry v mi-
nimální výši referenční hodnoty uvedené v pří-
loze č. 5 k tomuto nařízení; tato podmínka se
nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část,
na kterém je založen porost jahodníku prvním
rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží
záznamem o rostlinné produkci podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848
o ekologické produkci a označování ekologic-
kých produktů, a

i) není povinen plnit podmínky uvedené v písme-
nech e) až g) na dílu půdního bloku nebo jeho
části, na kterém byl porost jahodníku po pro-
vedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do
půdy, pokud zlikvidování nebo zapravení po-
rostu jahodníku neproběhlo dříve než 1. čer-
vence příslušného kalendářního roku.

(9) Podmínku prokázání splnění minimální
úrovně vlastní produkce podle odstavce 4 písm. h),
odstavce 7 písm. c) a odstavce 8 písm. h) prokáže
žadatel obhospodařující

a) více než 20 hektarů zemědělské půdy vedené ke
dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití
půdy předáním jím vedené evidence podle § 9
odst. 7 písm. c) a § 9 odst. 8 zákona o hnojivech
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu
zemědělskému, nebo

b) méně než 20 hektarů zemědělské půdy vedené
ke dni podání žádosti o dotaci v evidenci využití
půdy postupem podle písmene a) nebo dolože-
ním Fondu kopií evidence o výnosech podle § 9
odst. 7 písm. c) zákona o hnojivech.

§ 12

Dotace na zemědělskou půdu
s druhem zemědělské kultury travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci po-
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dle § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury travní porost,

a) zajistí

1. zemědělské obhospodaření provedením prv-
ní seče s odklizením biomasy nebo spasením
trvalého travního porostu v souladu s § 7 na-
řízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům ve lhůtě do 31. čer-
vence příslušného kalendářního roku nebo ve
lhůtě do 31. srpna příslušného kalendářního
roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který
se podle evidence využití půdy nachází ale-
spoň z 50 % jeho výměry v oblasti podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády upra-
vujícího opatření pro oblasti s přírodními
omezeními, a

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

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku
podle nařízení vlády upravujícího poskytování
přímých plateb zemědělcům nestanoví jinak, a

b) provádí v případě údržby travního porostu pa-
sením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od
skončení pastvy, nebo v případě celoroční
pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného
kalendářního roku; tato podmínka se nevzta-
huje na plochu s průměrnou sklonitostí převy-
šující 10 °.

(2) O skončení pastvy podle odstavce 1
písm. b) nejde, je-li přerušena nejdéle na 29 dnů.

§ 13

Dotace na zemědělskou půdu
s druhem zemědělské kultury ovocný sad

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci po-
dle § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci
ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, je
povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl
půdního bloku žádá o dotaci na

a) intenzivní sady, nebo

b) ostatní sady.

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. a)

a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plo-

chu dílu půdního bloku včetně výměry, na které
se nachází výsadba

1. pouze některého z druhů ovocných stromů
nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 8
k tomuto nařízení a

2. o minimální hustotě životaschopných je-
dinců na 1 hektar produkční plochy, a to
u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
u peckovin 200 životaschopných jedinců
nebo u ovocných keřů 2 000 životaschop-
ných jedinců, a to v období ode dne podání
žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného
kalendářního roku,

b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního
bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvo-
řená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů
v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let
nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů;
výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez
naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená
pravokořennými stromy není možná; nízkým
pěstitelským tvarem se pro účely tohoto naří-
zení rozumí takový tvar ovocného stromu,
který má maximální výšku kmene 150 cm; výš-
ka kmene se měří od povrchu země po první
rozvětvení v korunce,

c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku
v prostoru meziřadí a příkmenného pásu země-
dělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv
meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,

d) neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,

e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného ka-
lendářního roku mechanickou údržbu meziřadí
a příkmenného pásu, v případě seče zajistí od-
klizení biomasy do 31. srpna příslušného kalen-
dářního roku,

f) provádí každoročně pravidelný řez za účelem
prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných
keřů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního
roku,

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovoc-
ných stromů oporu a ochranu proti okusu
v souladu s pěstební technologií,

h) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného ka-
lendářního roku produkci ovoce z daného dílu
půdního bloku,

i) prokáže u každého pěstovaného ovocného
druhu minimální úroveň vlastní produkce na
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hektar plochy jeho výměry, na který žádá o do-
taci, v minimální výši referenční hodnoty uve-
dené v příloze č. 8 k tomuto nařízení tak, že
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendář-
ního roku doloží Fondu objem vlastní pro-
dukce a záznamy o rostlinné produkci podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/848 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů k příslušným dílům
půdních bloků,

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od
1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku

1. meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti
vzduchu a ovlhčení listů zjištěné pomocí
technického zařízení podle části B přílohy
č. 9 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným
v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

2. výskyt škodlivých organismů zjištěný po-
mocí technického zařízení podle části A pří-
lohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uve-
deným v části B přílohy č. 10 k tomuto na-
řízení, a

k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledo-
vání podle písmene j) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvede-
ným v části C přílohy č. 9 a části B přílohy č. 10
k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedo-
jde k takové změně, která by měla vliv na vy-
hodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení po-
slednímu provedenému záznamu.

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

a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plo-
chu dílu půdního bloku včetně výměry, na které
se nachází výsadba o minimální hustotě života-
schopných jedinců na 1 hektar produkční plo-
chy, a to u ovocných stromů 100 životaschop-
ných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 živo-
taschopných jedinců, a to v období ode dne
podání žádosti o dotaci do 31. prosince přísluš-
ného kalendářního roku,

b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního
bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvo-
řena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů
nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená
pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé

odrůdy není možná; výsadba pravokořenných
stromů ušlechtilých odrůd je možná,

c) nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře
v případě produkce jiných zemědělských plodin
v meziřadí,

d) zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo
ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,

e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného
kalendářního roku mechanickou údržbu nebo
pastvu bylinného pokryvu meziřadí a příkmen-
ného pásu, v případě seče zajistí odklizení bio-
masy do 31. srpna příslušného kalendářního
roku,

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem
prosvětlení korun ovocných stromů a ovocných
keřů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního
roku,

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovoc-
ných stromů oporu a ochranu proti okusu
v souladu s pěstební technologií,

h) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného ka-
lendářního roku produkci ovoce z daného dílu
půdního bloku a

i) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle vý-
měry minimální úroveň vlastní produkce ovoce
na hektar plochy jeho výměry, na který žádá
o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty
uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení tak, že
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendář-
ního roku doloží Fondu objem vlastní pro-
dukce a záznamy o rostlinné produkci podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/848 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů k příslušným dílům
půdních bloků.

(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. i) se
neuplatní v případě prvních 3 let od založení sadu
z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu
z ovocných keřů.

(5) Produkční plochou se rozumí v případě

a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná
v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona
o zemědělství, a to v členění na jádroviny, pec-
koviny nebo ovocné keře,

b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná
v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona
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o zemědělství, a to v členění na ovocné stromy
nebo ovocné keře.

(6) Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může
žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou
technologií stanovení efektivní sumy teplot a praho-
vých hodnot pro sledování výskytu škodlivých orga-
nismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu
škodlivého organismu žadatel postupuje podle od-
stavce 2 písm. j) bodu 2.

§ 14

Dotace na zemědělskou půdu
s druhem zemědělské kultury vinice

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci podle § 6
odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem země-
dělské kultury vinice,

a) pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu
vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby
1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vi-
nice, a to v období ode dne podání žádosti o do-
taci do 31. prosince příslušného kalendářního
roku,

b) provádí každoročně na celé výměře daného dílu
půdního bloku, na který v příslušném kalendář-
ním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné
odstraňováním zálistků nebo části listové plo-
chy v zóně hroznů od 1. června do 30. září pří-
slušného kalendářního roku,

c) zajistí, aby se nejméně v každém druhém mezi-
řadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od vý-
sadby vinice souvislý bylinný pokryv, a

d) provede nejpozději do 15. srpna příslušného ka-
lendářního roku mechanickou údržbu meziřadí
a manipulačního prostoru vinice.

§ 15

Sazby dotace

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou
produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí

a) 106 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
jde-li o hospodaření v systému ekologického
zemědělství na travních porostech, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 10,

b) 660 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování podporovaného druhu zeleniny
nebo podporovaného druhu bylin v systému
ekologického zemědělství na celkové výměře

nad 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky po-
dle § 11 odst. 4,

c) 680 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování podporovaného druhu zeleniny
nebo podporovaného druhu bylin v systému
ekologického zemědělství na celkové výměře
do 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 11 odst. 4,

d) 137 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování víceletých pícnin v systému ekolo-
gického zemědělství, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 11 odst. 5,

e) 137 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování trav na semeno v systému ekologic-
kého zemědělství, na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 11 odst. 6,

f) 323 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování ostatních plodin v systému ekolo-
gického zemědělství, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 11 odst. 7,

g) 660 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování jahodníku v systému ekologického
zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 11 odst. 8,

h) 137 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li
o pěstování kultury travní porost v systému
ekologického zemědělství, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 12,

i) 896 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je ob-
hospodařován v systému ekologického země-
dělství v režimu pro intenzivní sady a na kterém
žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,

j) 536 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je ob-
hospodařován v systému ekologického země-
dělství v režimu pro ostatní sady a na kterém
žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,

k) 900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy
vinné v systému ekologického zemědělství, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 14, nebo

l) 900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování
chmelnic v systému ekologického zemědělství,
na kterém žadatel plní podmínky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/848 o ekologické produkci a označování eko-
logických produktů a zákona o ekologickém
zemědělství.
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(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci po-
dle § 6 odst. 2 písm. b) činí

a) 100 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
jde-li o hospodaření v systému ekologického
zemědělství na travních porostech, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 10,

b) 638 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování podporovaného druhu zeleniny
nebo podporovaného druhu bylin v systému
ekologického zemědělství na celkové výměře
nad 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky po-
dle § 11 odst. 4,

c) 660 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování podporovaného druhu zeleniny
nebo podporovaného druhu bylin v systému
ekologického zemědělství na celkové výměře
do 6 ha, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 11 odst. 4,

d) 120 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování víceletých pícnin v systému ekolo-
gického zemědělství, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 11 odst. 5,

e) 120 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování trav na semeno v systému ekologic-
kého zemědělství, na kterém žadatel plní pod-
mínky podle § 11 odst. 6,

f) 239 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování ostatních plodin v systému ekolo-
gického zemědělství, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 11 odst. 7,

g) 638 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování jahodníku v systému ekologického
zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 11 odst. 8,

h) 120 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li
o pěstování kultury travní porost v systému
ekologického zemědělství, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 12,

i) 850 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je ob-
hospodařován v systému ekologického země-
dělství v režimu pro intenzivní sady a na kterém
žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 2,

j) 510 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je ob-
hospodařován v systému ekologického země-
dělství v režimu pro ostatní sady a na kterém
žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 3,

k) 847 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy

vinné v systému ekologického zemědělství, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 14, nebo

l) 847 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování
chmelnic v systému ekologického zemědělství,
na kterém žadatel plní podmínky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/848 o ekologické produkci a označování eko-
logických produktů a zákona o ekologickém
zemědělství.

(3) Fond sazbu dotace podle odstavce 1
písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) sníží o 34 EUR/
/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na
území národního parku, na území první zóny chrá-
něné krajinné oblasti nebo ve zranitelné oblasti na
území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první na-
řízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitel-
ných oblastí a akčním programu; nachází-li se díl
půdního bloku na území národního parku nebo na
území první zóny chráněné krajinné oblasti jen
zčásti, Fond dotaci sníží pouze na této části dílu
půdního bloku. Na území národního parku se sní-
žení neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl
půdního bloku nachází v zastavěném území nebo
zastavitelné ploše.

(4) Fond dotaci podle § 10 až 12 neposkytne,
jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň po-
dána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňo-
vání orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování
drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) na-
řízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo v rámci podopatření
zatravňování orné půdy podle § 2 písm. a) nařízení
vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická
opatření.

(5) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plo-
chu standardní orné půdy, na které je založena plo-
cha biopásu, jde-li o díl půdního bloku, na který je
zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření
biopásy podle § 2 písm. e) nařízení vlády upravují-
cího agroenvironmentálně-klimatická opatření nebo
v rámci titulu biopásy podle § 2 písm. f) nařízení
vlády č. 75/2015 Sb.

(6) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plo-
chu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci
v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle
§ 2 písm. f) nařízení vlády upravujícího agroenviron-
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mentálně-klimatická opatření nebo podle § 2
písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(7) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plo-
chu standardní orné půdy, na které je založena směs
s druhově bohatým pokrytím, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci
v rámci podopatření druhově bohaté pokrytí orné
půdy podle § 2 písm. g) nařízení vlády upravujícího
agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(8) Fond dotaci podle § 11 neposkytne na plo-
chu standardní orné půdy, na které je deklarován
ochranný pás podle § 5 písm. c) nařízení vlády upra-
vujícího podmínky poskytování přímých plateb.

(9) Fond dotaci vypočtenou podle odstavce 1
písm. i), j), k) nebo l) nebo odstavce 2 písm. i), j),
k) nebo l) neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení
došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný
sad podle § 6 odst. 3 písm. d), vinice podle § 6
odst. 3 písm. e) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3
písm. f) na ornou půdu nebo trvalý travní porost
podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evi-
dence využití půdy podle uživatelských vztahů.

(10) V případě, že žadatel neprokáže vlastní
dosaženou produkci v minimální výši referenční
hodnoty podle § 11 odst. 4 písm. h), § 11 odst. 7
písm. c) nebo § 11 odst. 8 písm. h), bude pro výpo-
čet dotace pro období přechodu na ekologickou pro-
dukci podle § 11 odst. 4, 7 a 8 použita sazba podle
odstavce 1 písm. d).

(11) V případě, že žadatel neprokáže vlastní do-
saženou produkci v minimální výši referenční hod-
noty podle § 11 odst. 4 písm. h), § 11 odst. 7
písm. c) nebo § 11 odst. 8 písm. h), bude pro výpo-
čet dotace pro ekologickou produkci podle § 11
odst. 4, 7 a 8 použita sazba podle odstavce 2
písm. d).

(12) Fond dotaci podle odstavců 1 a 2 ne-
poskytne na díl půdního bloku, který se nachází na
území hlavního města Prahy.

(13) Výši dotace Fond vypočte jako součin vý-
měry, na kterou je poskytována dotace, a sazby sta-
novené podle odstavců 1 až 12.

(14) Fond poskytne dotaci v měně České re-
publiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se pře-
počte podle směnného kurzu, který je uveřejněn
v posledním Úředním věstníku Evropské unie, ke

dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu
roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto
datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší
předcházející směnný kurz.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 16

Snížení dotace při nesplnění podmínek

(1) V případě nesplnění podmínek provádění
opatření ekologické zemědělství, s výjimkou podmí-
nek uvedených v § 9 odst. 1 písm. c) bodě 1 nebo 2,
Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle
§ 17 až 21

a) sníží dotaci vypočtenou podle § 15 v těchto
úrovních o

1. 3 %,

2. 10 %,

3. 25 %,

4. 50 %, nebo

b) neposkytne dotaci v příslušném kalendářním
roce.

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud
není v § 17 až 21 uvedeno jinak, je uplatňováno sní-
žení dotace vypočtené podle § 15 o jednu úroveň
podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace
v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto
nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více
než jednou v průběhu období plnění víceletých pod-
mínek. Opakované nesplnění nemůže nastat v prů-
běhu jednoho kalendářního roku. Fond vyhod-
nocuje opakované nesplnění podmínek souhrnně
u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které
žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost
o dotaci podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) až e), § 12,
§ 13 odst. 1 písm. a) nebo b) a § 14.

§ 17

Snížení dotace o 3 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v pří-
slušném kalendářním roce sníží o 3 %, pokud ža-
datel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle zá-
kona o ekologickém zemědělství a je mu za to pra-
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vomocně uložena pokuta podle zákona o ekologic-
kém zemědělství ve výši do 5 000 Kč, nejde-li o pra-
vomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky
uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním
roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní podmínku
uvedenou v § 10 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem
zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla
jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky
na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1
písm. e).

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1
písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalen-
dářním roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní pod-
mínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. g).

(4) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1
písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalen-
dářním roce sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní pod-
mínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. d) nebo g).

§ 18

Snížení dotace o 10 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v pří-
slušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud ža-
datel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle zá-
kona o ekologickém zemědělství a je mu za to pra-
vomocně uložena pokuta podle zákona o ekologic-
kém zemědělství ve výši nad 5 000 Kč do 10 000 Kč,
nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění
podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém ze-
mědělství.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 sníží
o 10 %, a to nejdříve ve čtvrtém roce trvání období
plnění víceletých podmínek, pokud žadatel nesplní
podmínku uvedenou v § 9 odst. 1 písm. b). Snížení
dotace podle tohoto odstavce lze uplatnit pouze jed-
nou.

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním

roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku
uvedenou v

a) § 10 odst. 1 písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění
v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rov-
ném 25 % celkové výměry zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost, nebo

b) § 10 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem zjištěná
intenzita chovu hospodářských zvířat byla dva-
krát v kontrolním období vyšší nebo rovna
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jed-
notky na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10
odst. 1 písm. e).

(4) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním
roce sníží o 10 %, pokud žadatel na daném dílu
půdního bloku nesplní podmínku uvedenou v § 10
odst. 1 písm. b).

(5) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. a), b) nebo d) vypočtenou podle § 15
v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, pokud
žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 11 odst. 2.

(6) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. e) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 8 písm. e).

(7) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury travní porost podle § 12 vypoč-
tenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce
sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uve-
denou v § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, jde-li o ne-
splnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo
rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy ob-
hospodařované žadatelem a vedené v evidenci vy-
užití půdy s druhem zemědělské kultury travní po-
rost.

(8) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury travní porost podle § 12 vypoč-
tenou podle § 15 v příslušném kalendářním roce
sníží o 10 %, pokud žadatel na daném dílu půdního
bloku nesplní podmínku uvedenou v § 12 odst. 1
písm. b).

(9) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
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zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1
písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalen-
dářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní
podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. e) nebo f).

(10) Fond dotaci na zemědělskou půdu s dru-
hem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13
odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 10 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. c), e)
nebo f).

(11) Fond dotaci na zemědělskou půdu s dru-
hem zemědělské kultury vinice podle § 14 vypočte-
nou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží
o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou
v § 14 písm. d).

§ 19

Snížení dotace o 25 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v pří-
slušném kalendářním roce sníží o 25 %, pokud ža-
datel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle zá-
kona o ekologickém zemědělství a je mu za to pra-
vomocně uložena pokuta podle zákona o ekologic-
kém zemědělství ve výši nad 10 000 Kč do 25 000 Kč,
nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění
podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém ze-
mědělství.

(2) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním
roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku
uvedenou v § 10 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem
zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla
třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky
na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1
písm. e).

(3) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním
roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku
uvedenou v § 10 odst. 1 písm. c).

(4) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
vypočtenou podle § 15 v příslušném kalendářním

roce sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku
uvedenou v § 10 odst. 1 písm. d).

(5) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. b), d)
nebo f).

(6) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 5 písm. b).

(7) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 5 písm. c).

(8) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. d) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 7 písm. e).

(9) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. e) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 8 písm. a),
b), d) nebo f).

(10) Fond dotaci na zemědělskou půdu s dru-
hem zemědělské kultury ovocný sad podle § 13
odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. c), j)
nebo k), přičemž za nesplnění podmínky podle § 13
odst. 2 písm. j) nebo k) se považuje také nepředlo-
žení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.

(11) Fond dotaci na zemědělskou půdu s dru-
hem zemědělské kultury vinice podle § 14 vypočte-
nou podle § 15 v příslušném kalendářním roce sníží
o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou
v § 14 písm. b) nebo c).

§ 20

Snížení dotace o 50 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v pří-
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slušném kalendářním roce sníží o 50 %, pokud ža-
datel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle zá-
kona o ekologickém zemědělství a je mu za to pra-
vomocně uložena pokuta podle zákona o ekologic-
kém zemědělství ve výši nad 25 000 Kč do 70 000 Kč,
nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění
podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém ze-
mědělství.

(2) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. c).

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 4 písm. e)
nebo g).

(4) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. c) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 6 písm. b).

(5) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. d) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 7 písm. b)
nebo d).

(6) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. e) vypočtenou podle § 15 v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel ne-
splní podmínku uvedenou v § 11 odst. 8 písm. c)
nebo g).

(7) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1
písm. a) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalen-
dářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní
podmínku uvedenou v § 13 odst. 2 písm. d) nebo h).

(8) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury ovocný sad podle § 13 odst. 1
písm. b) vypočtenou podle § 15 v příslušném kalen-
dářním roce sníží o 50 %, pokud žadatel nesplní
podmínku uvedenou v § 13 odst. 3 písm. h).

§ 21

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 15 v pří-
slušném kalendářním roce neposkytne, pokud žada-
tel nesplní podmínku stanovenou pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle záko-
na o ekologickém zemědělství a je mu za to pravo-
mocně uložena pokuta podle zákona o ekologickém
zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč,
nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění
podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém ze-
mědělství.

(2) Fond dotaci v rámci opatření ekologické
zemědělství v příslušném kalendářním roce ne-
poskytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvede-
nou v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e); za nesplnění se
považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo
záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin
v průběhu kontroly na místě anebo předložení ta-
kové evidence nebo záznamů, ze kterých není možné
zjistit plnění podmínek opatření ekologické země-
dělství.

(3) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 10
v příslušném kalendářním roce neposkytne, pokud
žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 1
písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhos-
podařované žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní
porost.

(4) Fond dotaci na kulturu trvalý travní porost
podle § 10 v příslušném kalendářním roce nepo-
skytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou
v § 10 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita
chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo ví-
cekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky
na 1 hektar zemědělské půdy podle § 10 odst. 1
písm. e), nebo intenzita chovu hospodářských zvířat
poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar
zemědělské půdy podle § 10 odst. 1 písm. e).

(5) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. a) v příslušném kalendářním roce ne-
poskytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvede-
nou v § 11 odst. 4 písm. a).
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(6) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce ne-
poskytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvede-
nou v § 11 odst. 5 písm. a).

(7) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. c) v příslušném kalendářním roce ne-
poskytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvede-
nou v § 11 odst. 6 písm. a).

(8) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda podle § 11
odst. 1 písm. d) v příslušném kalendářním roce ne-
poskytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvede-
nou v § 11 odst. 7 písm. a).

(9) Fond dotaci na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury travní porost podle § 12 v pří-
slušném kalendářním roce neposkytne, pokud žada-
tel nesplní podmínku uvedenou v § 12 odst. 1
písm. a) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhos-
podařované žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(10) Fond dotaci na kulturu ovocný sad podle
§ 13 odst. 1 písm. a) v příslušném kalendářním roce
neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uve-
denou v § 13 odst. 2 písm. i); za nesplnění podmínky
se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených
v § 13 odst. 2 písm. i) do 31. ledna kalendářního
roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal
o dotaci.

(11) Fond dotaci na kulturu ovocný sad podle
§ 13 odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce
neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uve-
denou v § 13 odst. 3 písm. i); za nesplnění podmínky
se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených
v § 13 odst. 3 písm. i) do 31. ledna kalendářního
roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal
o dotaci.

(12) Fond dotaci v příslušném kalendářním
roce na produkční plochu dílu půdního bloku, na
kterém bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, pokud
žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 13 odst. 2
písm. a) nebo b) anebo v § 13 odst. 3 písm. a) ne-
bo b). Výměra dílu půdního bloku, na který Fond
dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se do zjiš-
těné výměry nezahrne.

(13) Fond dotaci na díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury vinice podle § 14 v příslušném
kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel nesplní
podmínku uvedenou v § 14 písm. a).

§ 22

Vyřazení z opatření a vrácení dotace

(1) Byla-li v průběhu trvání období plnění
víceletých podmínek žadateli zrušena registrace
v systému ekologického zemědělství podle zákona
o ekologickém zemědělství, Fond dotaci neposkytne
a rozhodne o vyřazení žadatele z opatření ekolo-
gické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele
z opatření ekologické zemědělství rozhodne Fond
o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného
pětiletého období.

(2) Nesplní-li žadatel podmínku opatření eko-
logické zemědělství a toto nesplnění má za následek
vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení do-
tace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 ka-
lendářních let bezprostředně předcházejících kalen-
dářnímu roku, ve kterém žadatel podmínku nesplnil.
V případě zjištění nesplnění podmínky opatření eko-
logické zemědělství po skončení období plnění více-
letých podmínek se vrácení dotace uplatní nejvýše na
dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let trvání ví-
celetých podmínek.

§ 23

Závěrečná ustanovení

(1) Je-li v průběhu trvání období plnění více-
letých podmínek na dílu půdního bloku znemož-
něno zemědělské hospodaření z důvodu změny
zón národního parku, ustanovení o snížení, nepo-
skytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

(2) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke
snížení výměry zemědělské kultury ovocný sad po-
dle § 6 odst. 3 písm. d), vinice podle § 6 odst. 3
písm. e) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. f)
uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v důsledku
vyklučení a změny kultury zemědělské půdy na
ornou půdu nebo na trvalý travní porost podle na-
řízení vlády upravujícího podrobnosti evidence vy-
užití půdy podle uživatelských vztahů, Fond dotaci
na díl půdního bloku neposkytne.

(3) Dojde-li k vyřazení z opatření ekologické
zemědělství podle § 5 odst. 8 v důsledku uplatnění
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čl. 70 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory
pro strategické plány, jež mají být vypracovány člen-
skými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SZP) a financovány Evropským
zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evrop-
ským zemědělským fondem pro rozvoj venkova
(EZFRV), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo
vrácení dotace podle § 16 až 22 se nepoužijí.

(4) Fond při výpočtu číselných údajů podle to-

hoto nařízení použije matematické zaokrouhlování
na 2 desetinná místa.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 24

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

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

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
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82

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů

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 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 společné organizace trhů organizacemi pro-
ducentů.

§ 2

Uznání za organizaci producentů
nebo nadnárodní organizaci producentů

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen
„Fond“) rozhodne na základě žádosti obchodní kor-
porace, která splňuje podmínky stanovené přímo

použitelným předpisem Evropské unie2), (dále jen
„žadatel“) o uznání za organizaci producentů nebo
nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České
republice (dále jen „organizace producentů“) pro
účely operačních programů v odvětví ovoce a zele-
niny, brambor, okrasných rostlin nebo vajec.

(2) Žadatel o uznání za organizaci producentů
podle odstavce 1 musí ke dni podání žádosti

a) sdružovat nejméně počet producentů3) uvedený
v příloze č. 1 k tomuto nařízení, kteří nejsou
vzájemně personálně ani majetkově propojeni
a každý z nich

1. je zemědělský podnikatel,

2. má, s výjimkou žadatele v odvětví vajec, evi-
dovanou zemědělskou půdu v evidenci vy-
užití půdy podle uživatelských vztahů s dru-
hem zemědělské kultury a její výměrou
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

3. produkuje alespoň 1 rok před podáním žá-
dosti produkty, pro které žádá o uznání
organizace producentů,

b) prokázat výši roční produkce uvedené na trh
všemi producenty žadatele za poslední kalen-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/
/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce
a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované
v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
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,
v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené
členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla
týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1.

2) Čl. 152 až 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
3) Čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.



dářní rok alespoň v hodnotě podle přílohy č. 1
k tomuto nařízení,

c) prokázat, že podíl produkce uvedené na trh jed-
ním producentem žadatele na celkové produkci
uvedené na trh všemi producenty žadatele za
poslední kalendářní rok přede dnem podání žá-
dosti je nižší než 90 %, a

d) ve svém zakladatelském dokumentu zohlednit
požadavky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie2) a tohoto nařízení ve vztahu
k jeho členům a jejich počtu podle příslušného
odvětví.

(3) Součástí žádosti o uznání za organizaci pro-
ducentů podle odstavce 1 je

a) seznam členů žadatele s údaji prokazujícími po-
čet producentů3) podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, kteří splňují podmínky podle odstav-
ce 2 písm. a) až c) a § 3, a

b) zakladatelský dokument splňující podmínky
podle odstavce 2 písm. d).

(4) Žádost o uznání za organizaci producentů
v odvětvích uvedených v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto
nařízení bez operačního programu podává obchod-
ní korporace se sídlem na území České republi-
ky, která splňuje podmínky stanovené přímo po-
užitelným předpisem Evropské unie2) a která je
svou činností zaměřena na soustředění nabídky
a uvádění produktů vyrobených svými členy na
trh, Fondu.

(5) Žadatel o uznání za organizaci producentů
podle odstavce 4 musí ke dni podání žádosti
a) sdružovat nejméně počet producentů podle od-

větví uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto
nařízení, kteří nejsou vzájemně personálně a ma-
jetkově propojeni,

b) prokázat dosažení minimální hodnoty nebo ob-
jemu obchodované produkce podle odvětví
uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto na-
řízení3) v posledním kalendářním roce přede
dnem podání žádosti a

c) ve svém zakladatelském dokumentu zohlednit
požadavky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie2) a tohoto nařízení ve vztahu
k jeho členům a jejich počtu podle příslušného
odvětví.

(6) Součástí žádosti o uznání za organizaci pro-
ducentů podle odstavce 4 je

a) seznam členů žadatele s údaji prokazujícími mi-
nimální počet producentů3) uvedených podle
odvětví v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení,
kteří splňují podmínky podle odstavce 5
písm. a) a b) a § 3, a

b) zakladatelský dokument splňující podmínky
podle odstavce 5 písm. c).

(7) Fond uzná podle odstavce 4 organizaci pro-
ducentů v režimu ekologického zemědělství, pokud

a) žadatel obchoduje s produkty vyrobenými v re-
žimu ekologického zemědělství a

b) všichni členové žadatele hospodaří v režimu
ekologického zemědělství.

(8) Organizace producentů oznamuje Fondu
změny týkající se údajů a dokladů, které byly
poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uzná-
ní podle odstavců 1 až 7, a změny, které souvisí
se vzájemným personálním propojením členů, do
15 dnů ode dne jejich vzniku.

(9) Organizace producentů zajistí plnění pod-
mínek podle odstavců 1 až 7 po celou dobu svého
trvání.

(10) Organizaci producentů působící ve více
odvětvích Fond uzná více než jednou, pokud splňuje
podmínky pro každé odvětví, pro které žádá
o uznání. Organizace producentů nemůže být pro
příslušná odvětví uznána zároveň podle odstav-
ců 1 a 4.

(11) Uznaná organizace producentů vede oddě-
leně evidenci pro každé odvětví, pro které je uznána.

(12) Seznam uznaných organizací producentů
zveřejňuje Fond na svých internetových stránkách.

(13) Organizace producentů uznaná podle od-
stavce 4 každoročně Fondu oznamuje do 15. února
hodnotu nebo objem obchodované produkce země-
dělského produktu uvedeného v příloze č. 2 nebo 3
k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednic-
tvím uznané organizace producentů dodán na trh
v předchozím kalendářním roce.

§ 3

Výše podílu na hlasovacích právech
a výše podílu člena organizace producentů

(1) Výše podílu na hlasovacích právech všech
členů organizace producentů uznané pro účely ope-
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račních programů může na jednoho člena činit nej-
výše hodnotu uvedenou v příloze č. 4 k tomuto na-
řízení. Maximální výše podílu jednoho člena v orga-
nizaci producentů musí být nižší než hodnota uve-
dená v příloze č. 4 k tomuto nařízení4).

(2) Výše podílu na hlasovacích právech jednoho
člena v organizaci producentů v odvětvích uvede-
ných v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení bez
operačních programů musí být nižší než 50 %.

(3) Podíly na hlasovacích právech členů organi-
zace producentů, v nichž shodná fyzická nebo práv-
nická osoba drží přímo nebo nepřímo většinový
podíl nebo většinu akcií, se pro účely odstavců 1
a 2 sčítají.

§ 4

Vystoupení z organizace producentů

Doba podle čl. 6 odst. 2 nařízení Evropské unie
upravujícího společnou organizaci trhů se zeměděl-
skými produkty5) činí 6 měsíců.

§ 5

Uvádění produkce na trh mimo organizaci
producentů jejím členem

(1) Nejvyšší procentní podíl produkce, kterou
člen organizace producentů uznané pro účely ope-
račních programů může uvést na trh mimo organi-
zaci producentů prostřednictvím přímého prodeje,
nesmí překročit hodnotu uvedenou v příloze č. 4
k tomuto nařízení, přičemž stanovenou výši podílu
je možné uvést na trh způsobem, který stanovuje
přímo použitelný předpis Evropské unie6); tato po-
vinnost musí být uvedena v zakladatelském doku-
mentu organizace producentů. Do hodnoty nejvyš-
šího procentního podílu produkce se počítá i uvádění
na trh prostřednictvím přímého prodeje mezi členy
dané organizace producentů navzájem.

(2) Nabyvatelem obchodovatelné produkce čle-
na organizace producentů nesmí být žádný z produ-
centů, který je členem příslušné organizace produ-
centů, s výjimkou přímého prodeje podle odstavce 1.

(3) Každý člen organizace producentů v odvětví
uvedeném v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení bez
operačního programu je povinen uvést na trh nej-
méně 90 % své produkce prostřednictvím uznané
organizace producentů; tato povinnost musí být uve-
dena v zakladatelském dokumentu organizace pro-
ducentů.

§ 6

Podmínky členství některých osob
a provádění činností zajišťovaných externě
v organizaci producentů uznané pro účely

operačních programů

(1) Osoba, která není producentem podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie7), může
být přijata za člena organizace producentů8), pokud
předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům
uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské
unie9) a pokud se jedná o člena, který

a) vyrábí výrobky v odvětví, pro které byla orga-
nizace producentů uznána, nebo

b) členstvím v organizaci producentů přispívá
k plnění jejích úkolů, které nejsou uvedeny
v písmenu a).

(2) Osoba podle odstavce 1 nemá právo spolu-
rozhodovat o nakládání s finančními prostředky
provozního fondu10) organizace producentů.

(3) Osoba, která není producentem podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie7) a za-
bývá se pouze obchodem, nemůže být členem orga-
nizace producentů.

(4) Provádění činností zajišťovaných externě
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4) Čl. 153 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.

5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
6) Čl. 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
7) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
8) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
9) Čl. 152 odst. 1 písm. c) a čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
10) Čl. 16 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.



mohou organizace producentů vykonávat na základě
smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie11) předložené Fondu.

§ 7

Schválení operačního programu a provozní fond

(1) Žádost o schválení operačního programu12),
včetně způsobu výpočtu objemu provozního fondu,
podává organizace producentů Fondu nejpozději do
15. srpna roku, který předchází roku, ve kterém se
má operační program začít provádět.

(2) Organizace producentů je povinna zřídit
provozní fond ve formě samostatného bankovního
účtu, na kterém budou uloženy finanční příspěvky
pocházející od organizace producentů nebo jejích
členů a který se používá výhradně k financování
schválených operačních programů.

(3) V případě, že je organizace producentů
uznána pro více odvětví, podává žádost o schválení
operačního programu vždy pro příslušné odvětví
jednotlivě; rovněž provozní fond musí být zřízen
pro účely operačního programu příslušného odvětví
samostatně.

(4) Obsahem operačního programu pro přísluš-
né odvětví mohou být pouze opatření uvedená v pří-
loze č. 5 k tomuto nařízení.

(5) Návrh operačního programu obsahuje

a) identifikaci navrhovaného opatření podle pří-
lohy č. 5 k tomuto nařízení,

b) popis výchozího stavu a způsob plnění cíle ope-
račního programu podle přílohy č. 5 k tomuto
nařízení, včetně popisu cílového stavu podle
operačního programu,

c) popis plánovaných způsobilých výdajů13) podle
přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

d) dobu trvání operačního programu14), která za-
čne běžet dnem 1. ledna, a

e) finanční hledisko, a to
1. metodu výpočtu výše finančních příspěvků,
2. postup financování provozního fondu a

3. celkovou částku a částky způsobilých výdajů
pro každý rok trvání operačního programu.

(6) Organizace producentů v odvětví ovoce
a zeleniny je povinna do svého operačního programu
zahrnout nejméně

a) 3 činnosti a současně nejméně 15 % způsobi-
lých výdajů podle části A) přílohy č. 5 k tomuto
nařízení určených na výdaje související s cíli po-
dle čl. 46 písm. e) a f) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a

b) 2 % způsobilých výdajů podle části A) přílohy
č. 5 k tomuto nařízení určených na výdaje sou-
visející s cílem podle čl. 46 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/
/2115.

(7) Pokud se alespoň na 80 % členů organizace
producentů vztahuje agroenvironmentálně-klima-
tický závazek týkající se ekologického zemědělství
podle Strategického plánu Společné zemědělské po-
litiky Evropské unie v České republice, považuje se
každý z těchto závazků za jednu z činností podle
odstavce 6 písm. a).

(8) Součástí žádosti o schválení návrhu operač-
ního programu jsou

a) operační program podle odstavců 5 a 6,

b) zápis z členské schůze nebo valné hromady, na
které došlo ke schválení předkládaného operač-
ního programu,

c) informace vedoucí k posouzení přiměřenosti
nákladů k jednotlivým investičním výdajům
v rámci prvního roku provádění operačního
programu a

d) soupis hodnot obchodované produkce za refe-
renční období podle § 9 pro jednotlivé pro-
dukty nebo odkaz na přiložený výpis z účetnic-
tví.

§ 8

Změna operačního programu

(1) Operační program lze v průběhu kalendář-

Sbírka zákonů č. 82 / 2023Částka 46 Strana 1423

11) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
Čl. 155 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

12) Čl. 50 odst. 5 a čl. 67 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
13) Čl. 22 odst. 3 a příloha III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
14) Čl. 50 odst. 2 a čl. 67 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.



ního roku změnit bez předchozího schválení Fon-
dem pouze v případě, že celková hodnota změny
operačního programu nepřesáhne 15 % hodnoty
schváleného operačního programu pro příslušný ka-
lendářní rok. Tato změna se může týkat pouze
schválených opatření operačního programu.

(2) Změna operačního programu v průběhu ka-
lendářního roku přesahující hodnotu podle od-
stavce 1 může být provedena pouze po podání žá-
dosti Fondu do 15. listopadu roku, v němž je změna
uskutečněna, a na základě schválení Fondem. Fond
tuto změnu schválí, pokud navrhovaná celková hod-
nota změny operačního programu nepřesáhne 25 %
hodnoty schváleného operačního programu pro pří-
slušný kalendářní rok.

(3) Organizace producentů může podat Fondu
žádost o změnu operačního programu, včetně doby
jeho trvání, na následující roky nejpozději do
15. srpna roku, který předchází roku, pro který má
být operační program změněn.

(4) V žádosti podle odstavce 2 nebo 3 organi-
zace producentů uvede důvod navrhovaných změn;
ustanovení § 7 odst. 8 písm. b) a c) se použijí ob-
dobně.

§ 9

Referenční období a finanční podpora

(1) Dvanáctiměsíční referenční období podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie15), které
si organizace producentů pro účely operačního pro-
gramu zvolí, začíná nejdříve 1. ledna roku předchá-
zejícího o 3 roky roku, na který se žádá o podporu,
a končí nejpozději 31. prosince roku, který před-
chází roku, na který se žádá o podporu.

(2) Strop finanční podpory Evropské unie se
vypočte každý rok na základě hodnoty produkce
uvedené na trh během referenčního období v případě
producentů, kteří jsou členy organizace producentů
dne 1. ledna roku, na který organizace producentů
žádá o podporu.

(3) Organizace producentů oznámí Fondu do
15. září příslušného kalendářního roku hodnotu pro-

dukce uvedenou na trh v referenčním období a výši
příspěvků do provozního fondu.

(4) Fond oznámí organizaci producentů nej-
později do 31. prosince schválenou výši podpory
na následující kalendářní rok provádění operačního
programu.

§ 10

Žádost o podporu

(1) Žádost o roční podporu nebo zbývající
část podpory na každý rok operačního programu
podává organizace producentů Fondu nejpozději
do 15. února roku následujícího po roce, na který
je podpora požadována.

(2) Organizace producentů může Fondu do
31. července podat žádost o část podpory za výdaje
vynaložené v prvním pololetí operačního programu
příslušného kalendářního roku.

(3) Součástí žádosti o podporu podle odstav-
ce 1 nebo 2 jsou

a) účetní a daňový doklad prokazující způsobilý
výdaj podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vy-
naložený v rámci schváleného operačního pro-
gramu v příslušném odvětví16) a výpis z provoz-
ního fondu prokazující úhradu výdaje,

b) doklad prokazující personální výdaje podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie17),

c) cenová nabídka a vyhodnocení průzkumu trhu
k jednotlivým investičním výdajům,

d) obrazový záznam k jednotlivým investičním
výdajům označený místem a časem jeho poří-
zení; v případě, že termín plnění do tohoto ter-
mínu neproběhl, dodá organizace producentů
obrazový záznam bez zbytečného prodlení po
termínu plnění, a

e) v případě opatření pojištění pojistná smlouva,
potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném
nebo informace o poskytnutí podpory vydané
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým
fondem, a.s.

(4) Žádost o podporu podle odstavce 1 se může
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15) Čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
16) Čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
17) Čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.



vztahovat na plánované, avšak neuskutečněné vý-
daje, pokud se prokáže, že

a) dotčené činnosti nemohly být provedeny a uhra-
zeny z provozního fondu do 31. prosince roku
provádění operačního programu z důvodu hod-
ného zvláštního zřetele a

b) tyto činnosti budou provedeny a uhrazeny
z provozního fondu do 15. února roku následu-
jícího po roce, na který bylo zažádáno o pod-
poru.

§ 11

Podmínky poskytnutí podpory
na investice do zavlažování

(1) Fond poskytne organizaci producentů pod-
poru na investice do zavlažování, která

a) nahrazuje částečně nebo zcela stávající systém
zavlažování na ploše dílu půdního bloku, při-
čemž nedochází k rozšíření zavlažované plochy,
nebo

b) je budována nová a vede k rozšíření zavlažo-
vané plochy.

(2) Fond poskytne organizaci producentů pod-
poru na investice do zavlažování, pokud

a) žadatel dosáhne na úrovni realizované investice
potenciální úspory vody ve výši minimálně 5 %
oproti závlaze postřikem a skutečného snížení
spotřeby vody ve výši minimálně 25 % po-
tenciálního snížení spotřeby vody, přičemž za
splnění této podmínky se považuje instalace
kapkové závlahy, mikropostřiku, mobilního zá-
vlahového zařízení včetně pásových, mostových
a pivotových zavlažovačů a zálivkových vozíků,
záplavového stolu a záhonů nebo závlahového
systému s uzavřeným oběhem vody,

b) v rámci investice je nebo bude zavedeno měření
spotřeby vody umožňující měřit spotřebu vody
na úrovni dané investice, přičemž měření spo-
třeby vody může být zajištěno zařízením na
měření spotřeby vody nebo přepočtem na zá-
kladě spotřeby elektrické energie,

c) žadatel vede záznamy o spotřebě vody, o ploše
dílu půdního bloku a druhu plodiny, která je
zavlažována, a to alespoň jednou za měsíc; v pří-
padě, že v evidenci využití zemědělské půdy
podle uživatelských vztahů je v příslušném roce
na daném dílu půdního bloku evidován druh

plodiny, záznam o druhu plodiny není žadatel
povinen vést, a

d) závlaha nebyla finančně podpořena na stejné
ploše dílu půdního bloku z jiných dotačních
programů na zavlažování.

(3) V jednotlivých letech plnění operačního
programu lze využívat mobilní závlahové zařízení
a přemisťovat tak závlahu na jiné díly půdního bloku
nebo na jinou část stejného dílu půdního bloku.

(4) Žadatel je povinen doložit v žádosti o schvá-
lení operačního programu podle § 7 odst. 8 v případě
investice do zavlažování podle

a) odstavce 1 písm. a) posouzení žadatele, že daná
investice má s ohledem na technické parametry
stávajícího závlahového zařízení potenciál do-
sáhnout úspory vody podle odstavce 2 písm. a),
nebo

b) odstavce 1 písm. b), jakož i v případě, kdy sou-
částí budovaného závlahového systému bude
výstavba nové nádrže na závlahovou vodu nebo
půjde o rekonstrukci stávající nádrže, stanovis-
ko místně příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, že daná investice ne-
bude mít významný nepříznivý dopad na ži-
votní prostředí.

(5) Žadatel je povinen doložit v žádosti o pod-
poru podle § 10 odst. 1 nebo 2

a) platné povolení k nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami podle vodního zá-
kona, které vydává místně příslušný vodoprávní
úřad, platnou smlouvu o dodávce vody s držite-
lem platného povolení k nakládání s povrcho-
vými nebo podzemními vodami, nebo vyjádření
vodoprávního úřadu, že pro danou investici
není povolení k nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami nezbytné, nebo

b) v případě, že je závlahové zařízení budováno
pouze na části dílu půdního bloku, jeho zákres
v mapě příslušného dílu půdního bloku podle
evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů.

§ 12

Podmínky pro poskytnutí podpory
na odborné vedení nebo školení

Žadatel je povinen doložit v žádosti o podporu
podle § 10 odst. 1 nebo 2
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a) pozvánku na vzdělávací akci a její program,

b) jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu
nebo sídla přednášejícího vzdělávací akce,

c) originál nebo ověřenou kopii prezenční listiny
s podpisy účastníků vzdělávací akce pro produ-
centy v odvětvích uvedených v § 2 odst. 1 a

d) obrazový záznam z místa konání akce s časo-
vým a datovým příznakem, dokazujícím konání
akce v daném termínu.

§ 13

Podmínky poskytnutí podpory v rámci opatření
k předcházení krizím a řízení rizik

(1) Souhrn výdajů v rámci opatření stahování
z trhu, zelená sklizeň nebo nesklízení nesmí přesáh-
nout jednu třetinu celkových výdajů operačního
programu schváleného Fondem18).

(2) Organizace producentů oznámí Fondu
každé plánované stažení z trhu, zelenou sklizeň19)
nebo nesklízení19), a to nejpozději 7 kalendářních
dnů předem20).

(3) Organizace producentů dodá ovoce a zele-
ninu stažené z trhu bezplatně do

a) domova pro seniory, domova pro osoby se
zdravotním postižením, domova se zvláštním
režimem, chráněného bydlení, azylového do-
mu, terapeutické komunity nebo sociálně tera-
peutické dílny podle zákona o sociálních služ-
bách,

b) základní nebo střední školy podle školského zá-
kona,

c) školského zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy nebo do školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči po-
dle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských za-
řízeních,

d) zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zá-
kona o zdravotních službách,

e) potravinových bank, nebo

f) nápravného zařízení.

(4) Organizace producentů může ovoce a zele-
ninu staženou z trhu dále pro jiné účely

a) dodat zpracovateli, který dodané produkty sta-
žené z trhu použije pouze v zařízení pro ne-
potravinářské zpracování pro energetické účely
s výjimkou výroby alkoholu, nebo

b) dodat ke krmení do zoologické zahrady.

(5) Výše podpory na stažení z trhu pro pro-
dukty, které nejsou uvedeny v příloze V nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, je
uvedena v části A) bodu X. písm. b) přílohy č. 5
k tomuto nařízení21).

(6) Náklady na přepravu na stažení z trhu
k bezplatné distribuci jsou stanoveny v části A) bo-
du X. písm. c) přílohy č. 5 k tomuto nařízení22).
Organizace producentů musí zároveň splnit pod-
mínky podle čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Komise
(EU) 2022/126.

(7) Zelenou sklizeň nebo nesklízení nelze
provést u produktů, u nichž bylo již sklizeno ale-
spoň 70 % produkce.

§ 14

Podmínky pro zachování podpory na investice

(1) Investice musí zůstat ve vlastnictví a v uží-
vání organizace producentů do konce doby fiskální
amortizace nebo po dobu nejméně 5 let ode dne na-
bytí investice23) podle toho, které z těchto období je
kratší.

(2) Pořízenou závlahovou technologii podle
přílohy č. 5 k tomuto nařízení musí organizace pro-
ducentů používat nejméně po dobu 5 let.
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18) Čl. 50 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
19) Čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
20) Čl. 17 odst. 6 a čl. 17 odst. 7 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
21) Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
22) Čl. 25 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
23) Čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.



§ 15

Snížení podpory organizace producentů
uznané pro účely operačních programů

(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace produ-
centů neplní v daném kalendářním roce podmínku
stanovenou v § 2 odst. 2 písm. c), § 5 odst. 1, § 6
odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 2 písm. c), roz-
hodne o snížení výše podpory za daný kalendářní
rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 %.

(2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace produ-
centů nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2
písm. c) ve 2 po sobě jdoucích kalendářních letech,
rozhodne o snížení výše podpory za každý další ka-
lendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 30 %.

(3) Pokud je rozdíl mezi částkou podpory po-
žadovanou organizací producentů za příslušný ka-
lendářní rok operačního programu a částkou způso-
bilých výdajů zjištěnou Fondem za příslušný kalen-
dářní rok operačního programu větší než 5 %, Fond
poskytne podporu za příslušný kalendářní rok ope-
račního programu na základě zjištěné částky způso-
bilých výdajů sníženou o daný rozdíl. Fond pod-
poru podle věty první nesníží, pokud organizace
producentů doloží důvody hodné zvláštního zřetele
pro zahrnutí částky odpovídající zjištěnému rozdílu
do způsobilých výdajů.

(4) Pokud organizace producentů v odvětví
ovoce a zeleniny nesplní v rámci svého operačního
programu podmínky podle § 7 odst. 6 a

a) provede pouze 2 činnosti nebo souhrn způsobi-
lých výdajů podle části A) přílohy č. 5 k tomuto
nařízení na výdaje související s cíli podle čl. 46
písm. e) a f) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2021/2115 činí méně než 15 %,
avšak alespoň 10 %, vrátí Fondu 10 % podpory
poskytnuté na příslušný operační program,

b) provede pouze 1 činnost nebo souhrn způsobi-
lých výdajů podle části A) přílohy č. 5 k tomuto
nařízení na výdaje související s cíli podle čl. 46
písm. e) a f) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2021/2115 činí méně než 10 %,
avšak alespoň 5 %, vrátí Fondu 20 % podpory
poskytnuté na příslušný operační program,

c) neprovede žádnou činnost nebo souhrn způso-
bilých výdajů podle části A) přílohy č. 5 k to-
muto nařízení na výdaje související s cíli podle
čl. 46 písm. e) a f) nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2021/2115 činí méně než
5 %, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté
na příslušný operační program,

d) souhrn způsobilých výdajů podle přílohy č. 5
k tomuto nařízení na výdaje související s cílem
podle čl. 46 písm. d) nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2021/2115 činí méně než
2 %, vrátí Fondu 10 % podpory poskytnuté na
příslušný operační program.

(5) Pokud souhrn výdajů v rámci opatření sta-
hování z trhu, zelená sklizeň nebo nesklízení pře-
sáhne jednu třetinu celkových výdajů operačního
programu schváleného Fondem, vrátí organizace
producentů Fondu 10 % podpory poskytnuté na
příslušný operační program.

§ 16

Výše podpory v ostatních odvětvích

Na výplatu podpor v odvětví brambor, okras-
ných rostlin a vajec se použije roční částka určená
pro daný rozpočtový rok24) pro tato odvětví. Fond
podporu poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků
ze žádostí o podporu podle § 10 pro daný rozpoč-
tový rok překročí výši přidělených finančních pro-
středků z rozpočtu Evropské unie.

§ 17

Ukončení operačního programu

(1) Pokud organizace producentů přestane pro-
vádět operační program před koncem jeho plánované
doby trvání, Fond nevyplatí organizaci producentů
žádné platby na uskutečněné výdaje po datu ukon-
čení operačního programu.

(2) Podpora na způsobilé výdaje vyplacená
před ukončením operačního programu se nevrací
za předpokladu, že ke dni ukončení operačního pro-
gramu

a) organizace producentů plnila kritéria uznání a

b) naplnila příslušný cíl operačního programu.
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24) Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení
a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.



(3) V případě odnětí uznání organizaci produ-
centů se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.

§ 18

Zrušení uznání organizace producentů na žádost

Fond rozhodne o zrušení uznání organizace
producentů na žádost uznané organizace producentů
o zrušení uznání v některém nebo ve všech odvětvích
uvedených v příloze č. 1, 2, 3 nebo 4 tohoto nařízení,
pro které byla uznána.

§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Organizace producentů uznaná Fondem
podle § 2 nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění
některých opatření společné organizace trhu s ovo-
cem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, se
považuje za organizaci producentů uznanou podle
§ 2 odst. 1 tohoto nařízení.

(2) Organizace producentů uznaná Fondem
podle § 2 nařízení vlády č. 314/2016 Sb., o uznávání
organizací producentů a sdružení organizací produ-

centů k provádění společné organizace trhu s vybra-
nými zemědělskými produkty a o změně naříze-
ní vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách
k provádění společné organizace trhu v odvětví
mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších
předpisů, se považuje za organizaci producentů
uznanou podle § 2 odst. 4 tohoto nařízení.

(3) Organizaci producentů uznanou podle § 2
nařízení vlády č. 314/2016 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, která požádá o uznání za organizaci pro-
ducentů podle § 2 pro účely operačních programů
pro příslušné odvětví, Fond současně s uznáním za
organizaci producentů pro účely operačních pro-
gramů podle § 2 tohoto nařízení zruší uznání za
organizaci producentů podle nařízení vlády č. 314/
/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 20

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023.

Předseda vlády:

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

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 82/2023 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 82/2023 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 82/2023 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 82/2023 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 82/2023 Sb.
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83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek poskytování přímých 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.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis
Evropské unie“)1) a v souladu se Strategickým plá-
nem Společné zemědělské politiky Evropské unie
v České republice podmínky poskytování přímých
plateb, kterými jsou

a) základní podpora příjmu pro udržitelnost,

b) platba pro malé zemědělce,

c) doplňková redistributivní podpora příjmu pro
udržitelnost,

d) režimy pro klima a životní prostředí,

e) doplňková podpora příjmu pro mladé země-
dělce a

f) podpora příjmu vázaná na produkci.

§ 2

Žadatel o poskytnutí přímé platby

(1) O poskytnutí přímé platby podle § 1 může
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen
„Fond“) požádat fyzická osoba nebo právnická
osoba, která je aktivním zemědělcem podle § 4.

(2) Žadatel podle odstavce 1 podá Fondu žádost
o poskytnutí přímé platby do 15. května příslušného
kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žá-
dosti obsahujícím geoprostorové informace vyda-
ném Fondem pro příslušný kalendářní rok (dále jen
„rok podání žádosti“).

§ 3

Zemědělská činnost

Pro účely tohoto nařízení se za zemědělskou
činnost2) považuje zemědělská výroba podle § 2e
odst. 3 písm. a) až e) zákona o zemědělství a udržo-
vání dílu půdního bloku ve stavu pro pastvu hospo-
dářských zvířat.

§ 4

Aktivní zemědělec

(1) Aktivním zemědělcem podle předpisu
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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.

2) Čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.



Evropské unie3) je fyzická nebo právnická osoba,
která je zemědělským podnikatelem, nebo organi-
zační složka státu, na niž je k datu podání žádosti
v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů
(dále jen „evidence využití půdy“) evidován mini-
málně 1 hektar zemědělské půdy nebo je na ni evi-
dována minimálně 1 velká dobytčí jednotka v ústřed-
ní evidenci hospodářských zvířat podle plemenář-
ského zákona (dále jen „ústřední evidence“) a přepo-
čítávacího koeficientu podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení a

a) jejíž celková roční částka přímých plateb na zá-
kladě podané žádosti za předchozí kalendářní
rok není vyšší než 5 000 EUR,

b) která v předchozím kalendářním roce podala
Fondu žádost o poskytnutí platby

1. vázané na produkci v rámci plodinových
opatření přímých plateb, pokud výměra, na
kterou byla žádost podána, činila nejméně
10 % z celkové výměry zemědělské půdy
uvedené v žádosti, nebo

2. pro zemědělce dodržující zemědělské po-
stupy příznivé pro klima a životní prostředí,
pokud výměra obilovin a olejnin, na kterou
byla žádost podána, a výměra plodinových
opatření platby vázané na produkci, na kte-
rou byla žádost podána, činila nejméně 30 %
z celkové výměry zemědělské půdy uvedené
v žádosti,

c) která v předchozím kalendářním roce podala
Fondu žádost o poskytnutí dotace na integro-
vanou produkci ovoce, révy vinné nebo zele-
niny nebo jahodníku v rámci agroenvironmen-
tálně-klimatických opatření nebo v rámci na-
vazujících agroenvironmentálně-klimatických
opatření nebo žádost o poskytnutí dotace na
zemědělskou půdu s druhem zemědělské kul-
tury vinice v rámci opatření ekologického ze-
mědělství nebo navazujícího ekologického ze-
mědělství, pokud výměra, na kterou byla žádost
podána, činila nejméně 10 % z celkové výměry
zemědělské půdy uvedené v žádosti, nebo

d) která splňovala průměrnou intenzitu chovu ho-
spodářských zvířat uvedených v příloze č. 1
k tomuto nařízení v období od 1. června do

30. září předchozího kalendářního roku (dále
jen „kontrolní období“) nejméně 0,3 velké do-
bytčí jednotky na hektar zemědělské půdy ve-
dené v evidenci využití půdy s druhem země-
dělské kultury orná půda, trvalý travní porost
nebo trvalá kultura.

(2) Aktivním zemědělcem je dále fyzická nebo
právnická osoba, která je zemědělským podnikate-
lem a

a) jejížminimální příjmy nebo výnosy ze zeměděl-
ské činnosti na jejích celkových příjmech nebo
výnosech za poslední účetně uzavřené období
činí nejméně 30 % a zároveň maximální podíl
roční částky přímých plateb na základě podané
žádosti pro kalendářní rok, ke kterému budou
doloženy zemědělské příjmy nebo výnosy za
poslední účetně uzavřené období, činí nejvýše
80 % jejích příjmů nebo výnosů ze zemědělské
činnosti,

b) jejíž zemědělská činnost je nezbytná pro zajiš-
tění dalších činností v oblasti vědy, výzkumu,
vzdělávání a výuky, zkušebnictví, výroby roz-
množovacího materiálu a jeho uvádění do
oběhu nebo v oblasti hospodaření a správy ma-
jetku České republiky,

c) která zahájila zemědělské podnikání v kalendář-
ním roce, ve kterém poprvé žádá o přímé
platby,

d) která zahájila zemědělské podnikání v předchá-
zejících letech, avšak nežádala o přímé platby za
období 3 let bezprostředně předcházejících po-
dání žádosti, nebo

e) která je chovatelem hospodářských zvířat kate-
gorie dojnice a telata vedených v ústřední evi-
denci a současně není evidována ke dni podání
žádosti v evidenci využití půdy.

(3) Pokud zemědělec nepředložil v předchozím
kalendářním roce žádost o přímé platby, Fond sta-
noví

a) celkovou částku přímých plateb tak, že vyná-
sobí počet hektarů ohlášených zemědělcem v ka-
lendářním roce podání žádosti o podporu vni-
trostátní průměrnou platbou na hektar za před-
chozí kalendářní rok, přičemž vnitrostátní prů-
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3) Čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.



měrná platba na hektar za předchozí kalendářní
rok se stanoví jako průměr součtu jednotlivých
sazeb přímých plateb v předchozím kalendář-
ním roce, a

b) pro posouzení podílu podle odstavce 2 písm. a)
roční částku přímých plateb na základě podané
žádosti pro kalendářní rok, ke kterému budou
doloženy zemědělské příjmy nebo výnosy za
poslední účetně uzavřené období.

(4) Průměrná intenzita chovu hospodářských
zvířat podle odstavce 1 písm. d) se za kontrolní ob-
dobí vypočte jako podíl průměrného počtu žadate-
lem chovaných hospodářských zvířat přepočteného
na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 1 k to-
muto nařízení za kontrolní období zjištěného
z ústřední evidence a průměrné výměry zemědělské
půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem ze-
mědělské kultury orná půda, trvalý travní porost
nebo trvalá kultura evidované na žadatele za kon-
trolní období. Do výpočtu intenzity jsou zahrnuti
koně chovaní žadatelem a uvedení v hospodářství ža-
datele za kontrolní období v ústřední evidenci.

(5) K prokázání údajů podle odstavce 2
písm. a) předloží žadatel společně s žádostí

a) zprávu auditora, která potvrdí soulad žadatelem
uvedených údajů o jeho celkových příjmech
nebo výnosech a jeho příjmech nebo výnosech
ze zemědělské činnosti s jeho účetními zá-
znamy, nebo

b) daňové přiznání nebo jeho kopii za poslední
účetně uzavřené období prokazující celkové
příjmy nebo výnosy žadatele a současně daňové
a účetní doklady prokazující příjmy nebo vý-
nosy ze zemědělské činnosti za shodné účetní
období včetně soupisu účetních dokladů, při-
čemž z příjmových účetních nebo daňových
dokladů musí být zřejmé, že úhrada byla pro-
vedena ve prospěch žadatele.

(6) K prokázání údajů podle odstavce 2
písm. b) předloží žadatel společně s žádostí doku-
ment o svém založení, ve kterém je uvedeno, že ze-
mědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dal-
ších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání
a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření
a správy majetku České republiky, nebo prokáže re-

gistraci ve výrobě rozmnožovacího materiálu a jeho
uvádění do oběhu.

§ 5

Žádost o poskytnutí přímé platby

Žádost o poskytnutí přímé platby podle před-
pisu Evropské unie4) obsahuje

a) seznam, výměru a druh zemědělské kultury dílů
půdních bloků podle zákona o zemědělství evi-
dovaných v evidenci využití půdy na žadatele,
jichž se podaná žádost o přímou platbu podle
§ 1 týká,

b) seznam a výměru plodin na všech dílech půd-
ních bloků se zemědělskou kulturou standardní
orná půda, travní porost, úhor nebo plocha s ví-
celetými produkčními plodinami,

c) seznam a výměru neprodukčních ploch v sou-
ladu s podmínkami nařízení vlády upravujícího
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům a to-
hoto nařízení a

d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje do-
držovat pravidla podmíněnosti podle nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti pla-
teb zemědělcům po celý kalendářní rok na jím
obhospodařované zemědělské půdě.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO
UDRŽITELNOST

§ 6

Žádost o poskytnutí základní podpory
příjmu pro udržitelnost

(1) Pokud žadatel o poskytnutí základní pod-
pory příjmu pro udržitelnost pěstuje na některém
z dílů půdních bloků uvedených v žádosti o poskyt-
nutí základní podpory příjmu pro udržitelnost rych-
le rostoucí dřeviny, uvede v žádosti kromě náleži-
tostí stanovených v § 5

a) druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců
pěstovaných na dílech půdních bloků a

b) kalendářní rok založení porostu s rychle ros-
toucími dřevinami a kalendářní rok posledního
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obmýtí, pokud již proběhlo nebo proběhne
v kalendářním roce podání žádosti.

(2) Pokud žadatel o poskytnutí základní pod-
pory příjmu pro udržitelnost pěstuje na některém
z dílů půdních bloků uvedených v žádosti o poskyt-
nutí základní podpory příjmu pro udržitelnost ko-
nopí, uvede v žádosti kromě náležitostí stanovených
v § 5 údaje podle čl. 5 odst. 8 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém
v oblasti společné zemědělské politiky, a k žádosti
připojí uznávací list5) o uznání osiva konopí nebo
úřední návěsku a prohlášení, ve kterém se zaváže,
že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí
na příslušném dílu půdního bloku uvedeném v žá-
dosti o poskytnutí základní podpory příjmu pro
udržitelnost.

§ 7

Podmínky poskytnutí základní podpory příjmu
pro udržitelnost

(1) Fond poskytne žadateli základní podporu
příjmu pro udržitelnost na plochu, která je

a) evidována v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. srpna roku podání žádosti,

b) žadatelem obhospodařována v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele, a

c) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti
podle nařízení vlády upravujícího pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům celý kalendářní
rok.

(2) Žadatel obhospodařuje podle odstavce 1
písm. b) trvalé travní porosty a travní porosty pro-
vedením

a) pastvy, včetně likvidace nedopasků, přičemž
podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje
na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující
10 8, nebo

b) seče s odklizením biomasy nebo mulčováním,
a to ve lhůtě do 31. srpna roku podání žádosti.

(3) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2
se nepovažuje, jedná-li se o nepokosenou plochu po-
dle § 12 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 1 písm. b) nebo
podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmen-
tálně-klimatická opatření.

(4) Odstavec 2 se nepoužije, pokud je pro díl
půdního bloku uvedený v žádosti stanoveno jinak

a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením po-
dle nařízení vlády upravujícího agroenviron-
mentálně-klimatická opatření,

b) opatřením ekologické zemědělství podle naří-
zení vlády upravujícího podmínky provádění
opatření ekologické zemědělství,

c) režimem pro klima a životní prostředí,

d) souhlasným stanoviskem orgánu ochrany pří-
rody, které Fond obdrží nejpozději v den, kdy
měly být seč, pastva nebo mulčování podle od-
stavce 2 provedeny, nebo

e) ustanovením § 3j zákona o zemědělství.

(5) V případě zemědělské kultury rychle ros-
toucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích
Fond základní podporu příjmu pro udržitelnost po-
skytne pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a je-
jich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantá-
žích v České republice uvedené v příloze č. 2 k to-
muto nařízení splňující maximální délku sklizňového
cyklu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(6) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1
písm. a) nebo b) nebo odstavce 2, Fond základní
podporu příjmu pro udržitelnost na díl půdního
bloku uvedený v žádosti nebo jeho část neposkytne;
plocha dílu půdního bloku nebo jeho část se neza-
hrne do plochy zjištěné.

(7) Minimální výměra pro základní podporu
příjmu pro udržitelnost činí 1 hektar plochy, na kte-
rou lze poskytnout platbu základní podpory příjmu
pro udržitelnost.

(8) Zemědělská půda se zemědělskou kulturou
jiná kultura, mimoprodukční plocha, plocha s kontej-
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nery nebo rybník není způsobilá pro poskytnutí zá-
kladní podpory příjmu pro udržitelnost.

ČÁST TŘETÍ

PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE

§ 8

Podmínky poskytnutí platby pro malé zemědělce

(1) Žádost o poskytnutí platby pro malé země-
dělce obsahuje díly půdních bloků, které má žadatel
evidovány v evidenci využití půdy ke dni podání žá-
dosti a jsou předmětem deklarace veškeré zeměděl-
ské půdy.

(2) Fond poskytne žadateli platbu pro malé ze-
mědělce na plochu zemědělské půdy o výměře nej-
výše 4 hektary, která je

a) evidována v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. srpna roku podání žádosti,

b) žadatelem obhospodařována v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele, a

c) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti
podle nařízení vlády upravujícího pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům po celý kalen-
dářní rok.

(3) Žadatel obhospodařuje podle odstavce 2
písm. b) trvalé travní porosty a travní porosty pro-
vedením pastvy včetně likvidace nedopasků, prove-
dením seče s odklizením biomasy nebo mulčováním
ve lhůtě nejpozději do 31. srpna roku podání žádosti,
přičemž se podmínka likvidace nedopasků nevzta-
huje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšu-
jící 10 8.

(4) Ustanovení § 7 odst. 3 a § 7 odst. 4 písm. a),
b), d) a e) se použije pro účely posouzení podmínek
poskytnutí platby pro malé zemědělce obdobně.

(5) Pokud žadatel o poskytnutí platby pro malé
zemědělce pěstuje na některém z dílů půdních bloků
uvedených v žádosti o poskytnutí platby pro malé
zemědělce rychle rostoucí dřeviny nebo konopí,
uvede v žádosti o poskytnutí platby pro malé země-
dělce údaje podle § 6 odst. 1 nebo 2. Fond poskytne
platbu pro malé zemědělce, pokud žadatel splní pod-
mínky podle § 7 odst. 5.

(6) Pokud žadatel žádá o poskytnutí platby pro
malé zemědělce, nemůže žádat o ostatní přímé platby
podle § 1.

(7) Fond zamítne žádost o poskytnutí platby
pro malé zemědělce, pokud

a) žadatel podá žádost o poskytnutí platby pro
malé zemědělce a současně žádost o další pří-
mou platbu, nebo

b) celková plocha zemědělské půdy evidované
na žadatele ke dni podání žádosti je větší než
10 hektarů.

(8) Minimální výměra pro platbu pro malé ze-
mědělce činí 1 hektar plochy, na kterou lze poskyt-
nout platbu pro malé zemědělce.

(9) Zemědělská půda se zemědělskou kulturou
jiná kultura, mimoprodukční plocha, plocha s kontej-
nery nebo rybník není způsobilá pro poskytnutí
platby pro malé zemědělce.

ČÁST ČTVRTÁ

DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ
PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST

§ 9

Podmínky poskytnutí doplňkové redistributivní
podpory příjmu pro udržitelnost

(1) Fond poskytne žadateli doplňkovou redis-
tributivní podporu příjmu pro udržitelnost na země-
dělskou půdu, na níž žadatel v roce podání žádosti
splnil podmínky pro poskytnutí základní podpory
příjmu pro udržitelnost podle § 7.

(2) V případě snížení nebo neposkytnutí zá-
kladní podpory příjmu pro udržitelnost se stejným
způsobem sníží nebo neposkytne doplňková redis-
tributivní podpora příjmu pro udržitelnost.

(3) Doplňkovou redistributivní podporu pří-
jmu pro udržitelnost lze poskytnout na výměru nej-
výše 150 hektarů zemědělské půdy, na kterou lze
poskytnout základní podporu příjmu pro udržitel-
nost.

ČÁST PÁTÁ

REŽIMY PRO KLIMA
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

§ 10

Režimem pro klima a životní prostředí je

a) základní celofaremní ekoplatba a

b) prémiová celofaremní ekoplatba.
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§ 11

Žádost o poskytnutí základní celofaremní
ekoplatby a prémiové celofaremní ekoplatby

(1) Žádost o poskytnutí základní celofaremní
ekoplatby obsahuje díly půdních bloků, které má
žadatel evidované v evidenci využití půdy ke dni
podání žádosti a jsou předmětem deklarace veškeré
zemědělské půdy. Pokud žadatel požádá o poskyt-
nutí prémiové celofaremní ekoplatby, musí současně
podat žádost o poskytnutí základní celofaremní eko-
platby.

(2) Žádost o poskytnutí základní celofaremní
ekoplatby kromě náležitostí podle § 5 písm. b)
až d) obsahuje seznam dílů půdních bloků

a) nebo jejich částí, které jsou v evidenci využití
půdy evidovány na žadatele s jinou kulturou
než trvalý travní porost v oblastech environ-
mentálně citlivých ploch podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům nebo v oblasti Natura 2000 a které
byly v období ode dne 1. dubna 2015 v evidenci
využití půdy evidovány nejméně 1 den se ze-
mědělskou kulturou trvalý travní porost; a to
s výjimkou dílů půdních bloků nebo jejich částí
podle § 12 odst. 4,

b) nebo jejich částí, které jsou v evidenci využití
půdy evidovány na žadatele s jinou kulturou
než trvalý travní porost mimo oblasti environ-
mentálně citlivých ploch podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům nebo oblasti Natura 2000, které v ob-
dobí od podání jednotné žádosti za předchozí
kalendářní rok

1. žadatel užíval nejméně 1 den jako zeměděl-
skou kulturu trvalý travní porost, nebo

2. bezprostředně předcházející uživatel užíval
ke dni ukončení užívání s kulturou trvalý
travní porost v evidenci využití půdy,

c) nebo jejich částí, které byly v evidenci využití
půdy ke dni ukončení užívání příslušného dílu
půdního bloku žadatelem evidovány s jinou
kulturou než trvalý travní porost mimo oblasti
environmentálně citlivých ploch podle nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti pla-
teb zemědělcům nebo oblasti Natura 2000,
které v období od podání jednotné žádosti za
předchozí kalendářní rok

1. žadatel užíval nejméně 1 den jako zeměděl-
skou kulturu trvalý travní porost, nebo

2. bezprostředně předcházející uživatel užíval
ke dni ukončení užívání s kulturou trvalý
travní porost v evidenci využití půdy,

d) nebo jejich částí se zemědělskou kulturou trvalý
travní porost, které jsou v evidenci využití půdy
evidovány na žadatele mimo oblasti environ-
mentálně citlivých ploch podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům nebo oblasti Natura 2000, které ža-
datel zatravnil v období od 31. října předcho-
zího kalendářního roku do dne podání jednotné
žádosti a

1. užíval nejméně 1 den jako zemědělskou kul-
turu trvalý travní porost, nebo

2. bezprostředně předcházející uživatel užíval
ke dni ukončení užívání s kulturou trvalý
travní porost v evidenci využití půdy, a

e) se zemědělskou kulturou trvalý travní porost
nebo travní porost s výměrou nejméně 12 hek-
tarů s údajem, zda na příslušném díle půdního
bloku bude vynechána nepokosená plocha nebo
prováděna pastva podle § 12 nebo 15.

(3) Jestliže žadatel nepodal v předchozím ka-
lendářním roce jednotnou žádost, použije se pro
účely odstavce 2 písm. b) až d) datum 15. května
předchozího kalendářního roku.

§ 12

Základní celofaremní ekoplatba na trvalý
travní porost

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou trvalý travní porost,

a) která je evidována v evidenci využití půdy na
žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu
do 31. října roku podání žádosti,

b) která je obhospodařována žadatelem v roce po-
dání žádosti po celou dobu, po kterou je evido-
vána v evidenci využití půdy na žadatele podle
písmene a),

c) na které žadatel ve lhůtě do 31. července roku
podání žádosti, v případě oblasti H1 podle na-
řízení upravujícího podmínky provádění opa-
tření pro oblasti s přírodními omezeními, po-
kud se tento díl půdního bloku nachází nejméně
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z 50 % v této oblasti, ve lhůtě do 31. srpna roku
podání žádosti, zajistí provedení

1. pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž
podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje
na plochu s průměrnou sklonitostí převyšu-
jící 10 8, nebo

2. seče s odklizením biomasy,

d) na které žadatel při provedení seče podle pís-
mene c) bodu 2 ponechá na dílu půdního bloku
s výměrou nejméně 12 hektarů nepokosenou
plochu

1. o rozloze nejméně 3 % zjištěné plochy dílu
půdního bloku,

2. o rozloze nejvýše 15 % zjištěné plochy dílu
půdního bloku a

3. do 15. srpna, v případě oblasti H1 podle na-
řízení upravujícího podmínky provádění
opatření pro oblasti s přírodními omezeními,
pokud se tento díl půdního bloku nachází
nejméně z 50 % v této oblasti, do 15. září
roku podání žádosti, a

e) na které žadatel zajistí posečení nepokosené
plochy podle písmene d) do 31. října roku po-
dání žádosti,

přičemž při posuzování výměry dílu půdního bloku
pro účely plnění podmínek uvedených v tomto od-
stavci se od výměry příslušného dílu půdního bloku
uvedené v evidenci využití půdy odečte výměra kra-
jinného prvku, který se nachází na ploše příslušného
dílu půdního bloku.

(2) Odstavec 1 písm. c) až e) se nepoužijí, po-
kud je pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak

a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením po-
dle nařízení vlády upravujícího agroenviron-
mentálně-klimatická opatření,

b) souhlasným stanoviskem orgánu ochrany pří-
rody, které Fond obdrží nejpozději v den, kdy
měla být seč nebo pastva podle odstavce 1 pro-
vedena, nebo

c) ustanovením § 3j zákona o zemědělství.

(3) Žadatel je povinen nejpozději do 31. října
roku podání žádosti provést

a) zatravnění dílů půdních bloků nebo jejich částí
do zemědělské kultury trvalý travní porost,
které se nacházejí v oblastech environmentálně
citlivých ploch podle nařízení vlády upravují-
cího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům

nebo v oblasti Natura 2000 a které byly v ob-
dobí ode dne 1. dubna 2015 v evidenci využití
půdy evidovány nejméně 1 den se zemědělskou
kulturou trvalý travní porost,

b) zatravnění výměry odpovídající výměře dílů
půdních bloků nebo jejich částí do zemědělské
kultury trvalý travní porost mimo oblasti envi-
ronmentálně citlivých ploch podle nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti pla-
teb zemědělcům nebo oblasti Natura 2000,
které v období od podání jednotné žádosti za
předchozí kalendářní rok

1. žadatel nejméně 1 den užíval jako zeměděl-
skou kulturu trvalý travní porost a které jsou
na něj evidovány v evidenci půdy ke dni po-
dání žádosti s jinou kulturou než trvalý
travní porost, nebo

2. bezprostředně předcházející uživatel užíval
ke dni ukončení užívání s kulturou trvalý
travní porost v evidenci využití půdy, a

c) zatravnění výměry odpovídající výměře dílů
půdních bloků nebo jejich částí, které byly v evi-
denci využití půdy ke dni ukončení užívání
příslušného dílu půdního bloku žadatelem evi-
dovány s jinou kulturou než trvalý travní po-
rost mimo oblasti environmentálně citlivých
ploch podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům nebo ob-
lasti Natura 2000, které v období od podání
jednotné žádosti za předchozí kalendářní rok

1. žadatel užíval nejméně 1 den jako zeměděl-
skou kulturu trvalý travní porost, nebo

2. bezprostředně předcházející uživatel užíval
ke dni ukončení užívání s kulturou trvalý
travní porost v evidenci využití půdy.

(4) O porušení podmínek podle odstavce 3,
kromě oblastí Natura 2000 podle odstavce 3
písm. a), se nejedná, pokud je zemědělská kultura
trvalý travní porost přeměněna

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

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

Sbírka zákonů č. 83 / 2023Částka 46 Strana 1453



c) na trvalou zemědělskou kulturu ovocný sad,

d) na jinou trvalou kulturu,

e) na plochu podle nařízení vlády upravujícího
opatření pro 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 kultura,

i) na zemědělskou kulturu úhor, která je využita
jako neprodukční plocha v souladu s podmín-
kami nařízení vlády upravujícího pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům a tohoto nařízení,
s výjimkou ploch nacházejících se v první
a druhé zóně chráněných krajinných oblastí,
na území národních parků a ploch vymezených
v evidenci využití půdy jako plocha podle § 1
písm. i), j), m) a s) nařízení vlády upravujícího
podrobnosti 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, nebo

j) o výměře nejvýše 0,1 hektaru v případě jednot-
livé plochy.

(5) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1
písm. a), b) nebo c), odstavce 1 písm. d) bodu 2 nebo
odstavce 1 písm. e), Fond základní celofaremní eko-
platbu na trvalý travní porost na daný díl půdního
bloku nebo jeho část neposkytne; plocha dílu půd-
ního bloku nebo jeho část se nezahrne do plochy
zjištěné.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na trvalý travní porost o 10 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle odstavce 1 písm. d)
bodu 1 nebo 3.

§ 13

Základní celofaremní ekoplatba
na standardní ornou půdu

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou standardní orná půda

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. října roku podání žádosti a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Pokud výměra zemědělské půdy evidované
ke dni podání žádosti na žadatele v evidenci využití
půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná
půda nebo její výměra zjištěná kontrolou na místě
nebo kontrolou prostřednictvím monitorování ploch
je rovna nebo je větší než

a) 10 hektarů, avšak nižší než 30 hektarů, musí být
na ní pěstovány nejméně 2 plodiny z různých
rodů rostlin podle definice botanického systé-
mu klasifikace plodin nebo kteréhokoli druhu
z čeledi brukvovitých, lilkovitých nebo tykvo-
vitých, přičemž 1 plodina se nesmí pěstovat na
více než 75 % této plochy standardní orné
půdy,

b) 30 hektarů, avšak nižší než 150 hektarů, musí
být na ní pěstovány nejméně 3 plodiny z růz-
ných rodů rostlin podle definice botanického
systému klasifikace plodin nebo kteréhokoli
druhu z čeledi brukvovitých, lilkovitých nebo
tykvovitých, přičemž 1 plodina se nesmí pěsto-
vat na více než 75 % této plochy standardní
orné půdy a 2 plodiny nesmí celkem pokrývat
více než 95 % této plochy standardní orné
půdy, nebo

c) 150 hektarů, musí být na ní pěstovány nejméně
4 plodiny z různých rodů rostlin podle definice
botanického systému klasifikace plodin nebo
kteréhokoli druhu z čeledi brukvovitých, lilko-
vitých nebo tykvovitých, přičemž 1 plodina se
nesmí pěstovat na více než 75 % této plochy
standardní orné půdy a 3 plodiny nesmí celkem
pokrývat více než 95 % této plochy standardní
orné půdy.

(3) Období pro výpočet podílů jednotlivých
plodin je od 1. června do 31. srpna roku podání žá-
dosti.

(4) Plocha krajinného prvku, který se nachází
uvnitř dílu půdního bloku a je zahrnut do plochy
dílu půdního bloku, je pro účely výpočtu podílů jed-
notlivých plodin součástí plochy té plodiny, na které
se tento krajinný prvek nachází. V případech, kdy
plocha krajinného prvku zasahuje do plochy 2 a více
plodin, je plocha krajinného prvku zahrnuta do plo-
chy jednotlivých plodin poměrově.
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(5) Žadatel, jehož výměra půdy evidované ke
dni podání žádosti v evidenci využití půdy jako druh
zemědělské kultury standardní orná půda, travní po-
rost nebo úhor přesáhne 30 hektarů, na této půdě
hospodaří s organickou hmotou v období od 1. čer-
vence roku předcházejícího roku podání žádosti do
30. června roku podání žádosti (dále jen „hospodář-
ský rok“) na ploše odpovídající podílu nejméně
35 % půdy upraveného postupem podle odstavce 7
prostřednictvím opatření podle tabulky č. 2 přílohy
č. 3 k tomuto nařízení. Na lehkých půdách s charak-
teristikou hlavní půdní jednotky 04, 05, 17, 21, 31, 32
a 55 a na těžkých půdách s charakteristikou hlavní
půdní jednotky 03, 06, 07, 20, 23, 39, 44 až 54, 57, 58,
59 a 61 až 78 podle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o cha-
rakteristice bonitovaných půdně ekologických jed-
notek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, je
odpovídající podíl výměry půdy 30 %. Při rozdíl-
ném zastoupení půdních druhů se vypočte vážený
průměr na základě zařazení dílů půdních bloků po-
dle převažujícího půdního druhu.

(6) Procentní podíl půdy podle odstavce 5 se
vztahuje k výměře zemědělské půdy evidované na
žadatele ke dni podání žádosti v evidenci využití
půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná
půda, travní porost nebo úhor.

(7) Procentní podíl podle odstavce 5 se dále
zvýší nebo sníží podle výměry vybraných plodin
uvedených v žádosti vynásobených váhovými koefi-
cienty podle tabulky č. 1 přílohy č. 3 k tomuto na-
řízení.

(8) Pro přepočet aplikovaných hnojiv, uprave-
ných kalů nebo ploch jednotlivých opatření se po-
užijí váhové koeficienty uvedené v tabulce č. 2 pří-
lohy č. 3 k tomuto nařízení. Při překryvu více opa-
tření na stejné ploše v hospodářském roce se tyto
plochy započtou vícekrát.

(9) Žadatel do 30. září roku podání žádosti
zpracuje výpočet pro vyhodnocení hospodaření
s organickou hmotou na standardní orné půdě podle
přílohy č. 4 k tomuto nařízení, který předloží Fondu
při provedení kontroly na místě. Kladné hodnoty
znamenají splnění požadavku na hospodaření s orga-
nickou hmotou podle odstavce 5 na standardní orné
půdě. Záporné hodnoty znamenají nesplnění tohoto
požadavku.

(10) Ochranný pás podél vody typu základní
o minimální šíři 6 metrů od hranice dílu půdního

bloku a minimální délce 15 metrů pro základní celo-
faremní ekoplatbu na standardní ornou půdu vymezí
Fond v evidenci využití půdy na části plochy dílu
půdního bloku s druhem zemědělské kultury stan-
dardní orná půda, pokud se hranice dílu půdního
bloku nachází podle evidence využití půdy ve vzdá-
lenosti do 6 metrů od útvaru stálých povrchových
vod. Žadatel založí a zemědělsky udržuje podle od-
stavce 14 ochranný pás podél vody typu základní
nejméně na 90 % plochy každého ochranného pásu
podél vody typu základní vymezeného v evidenci
využití půdy.

(11) Ochranný pás podél vody typu prémiový
o minimální šíři 12 metrů od hranice dílu půdního
bloku a minimální délce 15 metrů pro prémiovou
celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu vy-
mezí Fond v evidenci využití půdy na části plochy
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, pokud se hranice dílu půdního
bloku nachází podle evidence využití půdy ve vzdá-
lenosti do 10 metrů od útvaru stálých povrchových
vod. Žadatel založí a zemědělsky udržuje podle od-
stavce 14 ochranný pás podél vody typu prémiový
nejméně na 90 % plochy každého ochranného pásu
podél vody typu prémiový vymezeného v evidenci
využití půdy.

(12) Jestliže žadatel žádá o poskytnutí pré-
miové celofaremní ekoplatby, vyčlení výhradně
ochranné pásy podél vody typu prémiový.

(13) Povinnost vyčlenit ochranný pás podél
vody podle odstavců 10 a 11 se nevztahuje na plo-
chu,

a) na kterou je podána žádost o poskytnutí dota-
ce na podopatření biopásy podle nařízení vlá-
dy upravujícího agroenvironmentálně-klimatic-
ká opatření,

b) na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace
na podopatření ochrana čejky chocholaté podle
nařízení vlády upravujícího agroenvironmen-
tálně-klimatická opatření,

c) na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace
na podopatření zatravňování orné půdy podle
nařízení vlády upravujícího agroenvironmen-
tálně-klimatická opatření,

d) na které se nachází skleník nebo pevný kryt,
nebo

e) která byla oseta před 1. dubnem 2023, přičemž
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žadatel uvede v jednotné žádosti tuto skuteč-
nost.

(14) Žadatel na ochranném pásu podél vody
podle odstavců 10 a 11

a) zajistí od 1. června do 31. října souvislý porost
trávy čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi
trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle pří-
lohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž podíl plo-
din podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení v po-
rostu v roce založení porostu a v roce následu-
jícím nepřesáhne 10 % a takto vytvořený porost
ochranného pásu musí být odlišný od hlavní
plodiny, se kterou pás sousedí; při víceletém
ponechání porostu se součástí ochranného pásu
podél vody může stát i přirozená bylinná ve-
getace,

b) provede údržbu sečí s odklizením biomasy
nebo mulčování ve lhůtě do 31. srpna a

c) nesmí v období od 1. června do 31. října apli-
kovat upravené kaly, hnojiva a přípravky na
ochranu rostlin6), s výjimkou použití příprav-
ků na ochranu rostlin z důvodu mimořádného
rostlinolékařského opatření.

(15) Ustanovení § 12 odst. 3 a § 23 odst. 1
písm. b) se použijí obdobně.

(16) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na standardní
ornou půdu na daný díl půdního bloku nebo jeho
část neposkytne; plocha dílu půdního bloku nebo
jeho část se nezahrne do plochy zjištěné.

(17) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na standardní ornou půdu o 3 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle

a) odstavce 2 a výměra, na které nebyla splněna
podmínka stanoveného procentního poměru
plodiny, nepřesáhne 3 % dotčené plochy evido-
vané v evidenci využití půdy na žadatele ke dni
podání žádosti nebo zjištěné kontrolou na místě
nebo kontrolou prostřednictvím monitorování
ploch,

b) odstavce 9, avšak předložil Fondu výpočet po-

dle odstavce 9 ve lhůtě 30 dnů ode dne prove-
dení kontroly na místě,

c) § 12 odst. 3 písm. a) s výjimkou ploch podle
§ 12 odst. 4 písm. i) nejvýše na 25 % dotčené
výměry nebo v souhrnné dotčené výměře nej-
výše 2 hektary, nebo

d) § 12 odst. 3 písm. b) nebo c) s výjimkou ploch
podle § 12 odst. 4 písm. i) nejvýše na 25 % do-
tčené výměry nebo v souhrnné dotčené výměře
nejvýše 5 hektarů.

(18) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na standardní ornou půdu o 5 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle
a) odstavce 2 a výměra, na které nebyla splněna

podmínka stanoveného procentního poměru
plodiny, přesáhne 3 % dotčené plochy evido-
vané v evidenci využití půdy na žadatele ke dni
podání žádosti nebo zjištěné kontrolou na místě
nebo kontrolou prostřednictvím monitorování
ploch,

b) odstavce 5 v přepočtu na hektary a výměra, na
které nebyla podmínka splněna, činí nejvýše
15 % výměry půdy zjištěné podle odstav-
ců 5 a 7,

c) odstavce 10 nebo 14 nejvýše na 25 % počtu do-
tčených dílů půdních bloků,

d) § 23 odst. 1 písm. b) bodu 1, ale vyčlenil více
než 80 % výměry stanovené podle § 23 odst. 1
písm. b) bodu 1, nebo

e) § 23 odst. 1 písm. b) bodu 2, ale vyčlenil více
než 80 % výměry stanovené podle § 23 odst. 1
písm. b) bodu 2.

(19) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na standardní ornou půdu o 10 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle

a) odstavce 5 v přepočtu na hektary a výměra, na
které nebyla podmínka splněna, činí více než
15 %, ale nejvýše 25 % výměry půdy zjištěné
podle odstavců 5 a 7,

b) odstavce 10 nebo 14 na více než 25 % počtu
dotčených dílů půdních bloků, ale méně než
80 % počtu dotčených dílů půdních bloků,

c) § 12 odst. 3 písm. a) s výjimkou ploch podle
§ 12 odst. 4 písm. i) na více než 25 %, ale nej-
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výše na 50 % dotčené výměry nebo v souhrnné
dotčené výměře větší než 2 hektary, ale nejvýše
5 hektarů,

d) § 12 odst. 3 písm. b) nebo c) s výjimkou ploch
podle § 12 odst. 4 písm. i) na více než 25 %, ale
nejvýše na 50 % dotčené výměry nebo v sou-
hrnné dotčené výměře větší než 5 hektarů, ale
nejvýše 10 hektarů,

e) § 23 odst. 1 písm. b) bodu 1, ale vyčlenil více
než 40 %, ale nejvýše 80 % výměry stanovené
podle § 23 odst. 1 písm. b) bodu 1, nebo

f) § 23 odst. 1 písm. b) bodu 2, ale vyčlenil více
než 40 %, ale nejvýše 80 % výměry stanovené
podle § 23 odst. 1 písm. b) bodu 2.

(20) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na standardní ornou půdu o 50 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle

a) odstavce 5 v přepočtu na hektary a výměra, na
které nebyla podmínka splněna, činí více než
25 %, ale nejvýše 50 % výměry půdy zjištěné
podle odstavců 5 a 7,

b) odstavce 10 nebo 14 nejméně na 80 % počtu
dotčených dílů půdních bloků,

c) § 12 odst. 3 písm. a) s výjimkou ploch podle
§ 12 odst. 4 písm. i) na více než 50 % dotčené
výměry nebo v souhrnné dotčené výměře větší
než 5 hektarů,

d) § 12 odst. 3 písm. b) nebo c) s výjimkou ploch
podle § 12 odst. 4 písm. i) na více než 50 %
dotčené výměry nebo v souhrnné dotčené vý-
měře větší než 10 hektarů,

e) § 23 odst. 1 písm. b) bodu 1, ale vyčlenil nej-
výše 40 % výměry stanovené podle § 23 odst. 1
písm. b) bodu 1, nebo

f) § 23 odst. 1 písm. b) bodu 2, ale vyčlenil nej-
výše 40 % výměry stanovené podle § 23 odst. 1
písm. b) bodu 2.

(21) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na standardní ornou půdu, pokud
žadatel nesplnil podmínky podle

a) odstavce 5 v přepočtu na hektary a výměra, na
které nebyla podmínka splněna, činí více než
50 % výměry půdy zjištěné podle odstavců 5
a 7,

b) odstavce 9 a nepředložil Fondu výpočet podle
odstavce 9 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení
kontroly na místě, nebo

c) odstavce 10 na žádném dotčeném dílu půdního
bloku.

(22) Ustanovení § 23 odst. 5 se nepoužije v pří-
padě, kdy nastaly podmínky pro uplatnění alespoň
2 snížení podle odstavce 20 písm. b) až f); v tomto
případě Fond žadateli základní celofaremní ekoplat-
bu na standardní ornou půdu neposkytne.

§ 14

Základní celofaremní ekoplatba na úhor

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou úhor

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne 1. února roku podání žádosti
po celou dobu trvání povinnosti zemědělské
údržby a zákazu aplikace podle písmene b) a

b) na které zajistí

1. zemědělskou údržbu a zákaz aplikace pří-
pravků na ochranu rostlin, s výjimkou po-
stupu podle mimořádných rostlinolékař-
ských opatření, a dále zákaz aplikace hnojiv
a upravených kalů od 1. února do 15. srpna
roku podání žádosti pro nektarodárný úhor
podle odstavce 2, nebo

2. zemědělskou údržbu a zákaz aplikace pří-
pravků na ochranu rostlin, s výjimkou po-
stupu podle mimořádných rostlinolékař-
ských opatření, a dále zákaz aplikace hnojiv
a upravených kalů od 1. února roku podání
žádosti do 15. srpna následujícího kalendář-
ního roku pro zelený úhor podle odstavce 3.

(2) Žadatel na nektarodárném úhoru zajistí nej-
později do 1. června roku podání žádosti souvislý
porost minimálně 3 plodin podle příloh č. 6 a 7 k to-
muto nařízení, přičemž podíl žádné z plodin v po-
rostu nepřekročí 80 % s výjimkou aksamitníku, je-
hož zastoupení ve směsi může činit 100 %, trav če-
ledi lipnicovité, jejichž podíl v porostu nepřekročí
30 %, a plodin vázajících dusík, jejichž podíl v po-
rostu nepřekročí 50 %. Podíl plodiny jiné než podle
příloh č. 6 a 7 k tomuto nařízení v porostu nepře-
kročí 5 %. Souvislý porost plodin zůstane ponechán
na pozemku nejméně do 15. srpna roku podání žá-
dosti a plodiny nejsou v tomto období sklízeny nebo
paseny.

(3) Zelený úhor se nesmí nacházet na dílu půd-
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ního bloku s plochou vymezenou v evidenci využití
půdy jako plocha podle § 1 písm. i) na trvalých trav-
ních porostech, j), m) nebo s) nařízení vlády upravu-
jícího podrobnosti evidence využití půdy, s výjimkou
ploch vhodných pro žádost na titul obecná péče
o extenzivní louky a pastviny podle nařízení vlády
upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opa-
tření. Žadatel zajistí na zeleném úhoru nejpozději
do 1. června roku podání žádosti souvislý porost
trávy čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi trávy
čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 7 k to-
muto nařízení, přičemž podíl plodin vázajících dusík
v porostu nepřesáhne 50 %. Souvislý porost zůstane
ponechán na pozemku nejméně do 15. srpna roku
podání žádosti a plodiny nejsou v tomto období sklí-
zeny nebo paseny. V případě zeleného úhoru, který
se nachází na dílu půdního bloku s plochou vyme-
zenou v evidenci využití půdy jako plocha podle § 1
písm. m) nařízení vlády o evidenci využití půdy
vhodná pro žádost na titul obecná péče o extenzivní
louky a pastviny podle nařízení vlády upravujícího
agroenvironmentálně-klimatická opatření, lze prová-
dět mulčování pouze se souhlasným stanoviskem
orgánu ochrany přírody.

(4) Na zeleném úhoru, jehož porost je zapraven
do půdy po 15. srpnu roku podání žádosti, žadatel
založí nový porost do 31. října roku podání žádosti.
Na zeleném úhoru, který se nachází na dílu půdního
bloku s plochou vymezenou v evidenci využití půdy
jako plocha podle § 1 písm. m) nařízení vlády o evi-
denci využití půdy vhodná pro žádost na titul obec-
ná péče o extenzivní louky a pastviny podle nařízení
vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická
opatření, žadatel provede ve lhůtě od 16. srpna do
15. září roku podání žádosti seč s odklizením bio-
masy nebo pastvu s likvidací nedopasků.

(5) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1
písm. a) nebo odstavce 4 nebo se jedná o díl půdního
bloku s plochou vymezenou v evidenci využití půdy
jako plocha výskytu cenných stanovišť lučních spo-
lečenstev, s výjimkou ploch vhodných pro žádost na
titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle
nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-
-klimatická opatření, Fond základní celofaremní
ekoplatbu na úhor na daný díl půdního bloku nebo
jeho část neposkytne; plocha dílu půdního bloku
nebo jeho část se nezahrne do plochy zjištěné.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní

ekoplatbu na úhor o 3 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle odstavce 1 písm. b) nebo od-
stavce 2 nebo 3 nejvýše na 5 % výměry plochy ze-
mědělské půdy evidované v evidenci využití půdy ke
dni podání žádosti se zemědělskou kulturou úhor.

(7) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na úhor o 5 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle odstavce 1 písm. b) nebo od-
stavce 2 nebo 3 na více než 5 % výměry plochy ze-
mědělské půdy evidované v evidenci využití půdy ke
dni podání žádosti se zemědělskou kulturou úhor,
ale nejvýše na 10 % výměry této plochy.

(8) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na úhor o 10 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle odstavce 1 písm. b) nebo od-
stavce 2 nebo 3 na více než 10 % výměry plochy
zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy
ke dni podání žádosti se zemědělskou kulturou úhor.

§ 15

Základní celofaremní ekoplatba na travní porost

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou travní porost

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. října roku podání žádosti, v případě trav-
ního porostu v režimu ekologického zeměděl-
ství do 31. srpna roku podání žádosti, a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel výměru plochy zemědělské půdy
evidovanou v evidenci využití půdy ke dni podání
žádosti se zemědělskou kulturou travní porost v ob-
dobí od podání žádosti do 31. října roku podání žá-
dosti nesníží nebo tuto výměru, případně její část,
změní v evidenci využití půdy na druh zemědělské
kultury trvalý travní porost. O nesplnění podmínky
podle věty první se nejedná, pokud je přeměněna
plocha o výměře nejvýše 0,1 hektaru nebo přemě-
něna plocha na standardní ornou půdu v režimu eko-
logického zemědělství.

(3) Žadatel na ploše zemědělské půdy se země-
dělskou kulturou travní porost plní podmínky podle
§ 12 odst. 1 písm. c) až e).
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(4) V případě nesplnění podmínky podle od-
stavce 1 nebo 3 Fond postupuje podle § 12 odst. 5
nebo 6 obdobně.

§ 16

Základní celofaremní ekoplatba na ovocný sad

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou ovocný sad

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. října roku podání žádosti a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evido-
vané v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
se zemědělskou kulturou ovocný sad

a) zajistí v období od 1. června do 31. října roku
podání žádosti pokryv podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům každého meziřadí a manipulačního
prostoru, s výjimkou nově vysazeného nebo
dosazeného ovocného sadu po dobu 3 let,

b) provede mechanickou úpravu meziřadí a mani-
pulačního prostoru, a to nejpozději do 31. srpna
roku podání žádosti,

c) neaplikuje v období podle odstavce 1 písm. a)
herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru
ovocného sadu, s výjimkou postupu podle
mimořádných rostlinolékařských opatření, a

d) provede v období podle odstavce 1 písm. a) nej-
výše 4 aplikace herbicidů v příkmenném pásu
ovocného sadu.

(3) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na ovocný
sad na daný díl půdního bloku nebo jeho část nepo-
skytne; plocha dílu půdního bloku nebo jeho část se
nezahrne do plochy zjištěné.

(4) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na ovocný sad o 5 %, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 2 písm. a) nejvýše
na 50 % počtu dílů půdních bloků.

(5) Fond žadateli sníží základní celofaremní

ekoplatbu na ovocný sad o 10 %, pokud žadatel
nesplnil podmínku podle

a) odstavce 2 písm. a) na více než 50 % počtu dílů
půdních bloků, nebo

b) odstavce 2 písm. b), c) nebo d).

(6) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na ovocný sad, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 2 písm. a) v žádném
meziřadí a manipulačním prostoru.

§ 17

Základní celofaremní ekoplatba na vinici

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou vinice

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. října roku podání žádosti a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evido-
vané v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
se zemědělskou kulturou vinice

a) zajistí v období od 1. června do 31. října roku
podání žádosti pokryv podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům každého druhého meziřadí a manipu-
lačního prostoru, s výjimkou nově vysazené
nebo dosazené vinice po dobu 3 let; v případě
vinice o počtu meziřadí menším než 2 žadatel
zajistí pokryvnost jediného meziřadí,

b) provede mechanickou úpravu meziřadí a mani-
pulačního prostoru, a to nejpozději do 31. srpna
roku podání žádosti,

c) neaplikuje v období podle odstavce 1 písm. a)
herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru
vinice, s výjimkou postupu podle mimořádných
rostlinolékařských opatření, a

d) provede v období podle odstavce 1 písm. a) nej-
výše 4 aplikace herbicidů v příkmenném pásu
vinice.

(3) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na vinici na
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daný díl půdního bloku nebo jeho část neposkytne;
plocha dílu půdního bloku nebo jeho část se neza-
hrne do plochy zjištěné.

(4) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na vinici o 5 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle odstavce 2 písm. a) nejvýše na
25 % počtu dílů půdních bloků.

(5) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na vinici o 10 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle

a) odstavce 2 písm. a) na více než 25 % počtu dílů
půdních bloků, nebo

b) odstavce 2 písm. b), c) nebo d).

(6) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na vinici, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle odstavce 2 písm. a) v žádném mezi-
řadí a manipulačním prostoru.

§ 18

Základní celofaremní ekoplatba na chmelnici

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou chmelnice

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. srpna roku podání žádosti a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evido-
vané v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
se zemědělskou kulturou chmelnice

a) provede mechanickou údržbu meziřadí a mani-
pulačního prostoru, a to nejpozději do 31. srpna
roku podání žádosti,

b) neaplikuje v období podle odstavce 1 písm. a)
herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru
chmelnice, s výjimkou postupu podle mimořád-
ných rostlinolékařských opatření, a

c) hospodaří s organickou hmotou v hospodář-
ském roce na ploše odpovídající podílu nejméně
30 % výměry chmelnic evidované na žadatele
ke dni podání žádosti v evidenci využití půdy
prostřednictvím opatření podle přílohy č. 8 k to-
muto nařízení.

(3) Pro přepočet aplikovaných hnojiv nebo
ploch jednotlivých opatření se použijí váhové koefi-
cienty uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(4) Žadatel do 30. září roku podání žádosti
zpracuje výpočet pro vyhodnocení hospodaření
s organickou hmotou ve chmelnici podle přílohy
č. 9 k tomuto nařízení, který předloží Fondu při
provedení kontroly na místě. V případě, že hodnota
výpočtu podle tabulky č. 5 v příloze č. 9 k tomuto
nařízení je pro příslušný hospodářský rok záporná,
žadatel do 30. září roku podání žádosti dále zpracuje
výpočty za 2 předchozí hospodářské roky, které
předloží Fondu při provedení kontroly na místě.
Kladné hodnoty znamenají splnění požadavku na
hospodaření s organickou hmotou podle odstavce 2
písm. c) ve chmelnici. Záporné hodnoty znamenají
nesplnění tohoto požadavku.

(5) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na chmelnici
na daný díl půdního bloku nebo jeho část nepo-
skytne; plocha dílu půdního bloku nebo jeho část
se nezahrne do plochy zjištěné.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na chmelnici o 3 %, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 4, avšak předložil
Fondu výpočet podle odstavce 4 ve lhůtě 30 dnů
ode dne provedení kontroly na místě.

(7) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na chmelnici o 5 %, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 2 písm. c), přičemž
výměra, na které nebyla podmínka splněna, činí nej-
výše 15 % výměry chmelnic.

(8) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na chmelnici o 10 %, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 2 písm. c), přičemž
výměra, na které nebyla podmínka splněna, činí více
než 15 % celkové výměry chmelnice.

(9) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na chmelnici o 50 %, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(10) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na chmelnici, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 4 a nepředložil
Fondu výpočet podle odstavce 4 ve lhůtě 30 dnů
ode dne provedení kontroly na místě.
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§ 19

Základní celofaremní ekoplatba
na jinou trvalou kulturu

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou jiná trvalá kultura, která

a) je evidována v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. října roku podání žádosti a

b) je žadatelem obhospodařována v roce podání
žádosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evido-
vané v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
se zemědělskou kulturou jiná trvalá kultura

a) zajistí v období od 1. června do 31. října roku
podání žádosti bylinný pokryv celé plochy kra-
jinotvorného sadu, s výjimkou nově vysazeného
nebo dosazeného krajinotvorného sadu po
dobu 3 let,

b) provede mechanickou úpravu celé plochy kraji-
notvorného sadu, pokud není pro daný díl půd-
ního bloku stanoveno jinak agroenvironmen-
tálně-klimatickým opatřením podle nařízení
vlády upravujícího agroenvironmentálně-klima-
tická opatření, a to nejpozději do 31. srpna roku
podání žádosti, a

c) neaplikuje v období podle odstavce 1 písm. a)
herbicidy na celé ploše krajinotvorného sadu,
s výjimkou bodové aplikace herbicidů u nově
dosazovaných stromů nejvýše po dobu 3 let
po výsadbě a dále s výjimkou postupu podle
mimořádných rostlinolékařských opatření.

(3) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na jinou trva-
lou kulturu na daný díl půdního bloku nebo jeho
část neposkytne; plocha dílu půdního bloku nebo
jeho část se nezahrne do plochy zjištěné.

(4) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na jinou trvalou kulturu o 3 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle odstavce 2 písm. a)
nejvýše na 10 % počtu dílů půdních bloků.

(5) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na jinou trvalou kulturu o 5 %, pokud

žadatel nesplnil podmínku podle odstavce 2 písm. a)
na více než 10 %, ale nejvýše 30 % počtu dílů půd-
ních bloků.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na jinou trvalou kulturu o 10 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle odstavce 2 písm. a)
na více než 30 %, ale nejvýše 50 % počtu dílů půd-
ních bloků.

(7) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na jinou trvalou kulturu o 50 %, pokud
žadatel nesplnil podmínku podle

a) odstavce 2 písm. a) na více než 50 % počtu dílů
půdních bloků, nebo

b) odstavce 2 písm. b) nebo c).

(8) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na jinou trvalou kulturu, pokud na-
staly podmínky pro uplatnění snížení podle od-
stavce 7 písm. a) a b).

§ 20

Základní celofaremní ekoplatba na plochu
s víceletými produkčními plodinami

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou plocha s víceletými produkční-
mi plodinami

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. srpna roku podání žádosti a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel, jehož výměra půdy evidované ke
dni podání žádosti v evidenci využití půdy jako druh
zemědělské kultury plocha s víceletými produkčními
plodinami přesáhne 30 hektarů, hospodaří s organic-
kou hmotou v hospodářském roce na nejméně 30 %
výměry ploch s víceletými produkčními plodinami,
které se na ploše nacházejí prvním rokem, prostřed-
nictvím aplikace hnojiv podle přílohy č. 10 k tomuto
nařízení.

(3) Pro přepočet aplikovaných hnojiv se použijí
váhové koeficienty uvedené v příloze č. 10 k tomuto
nařízení.

(4) Žadatel do 30. září roku podání žádosti
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zpracuje výpočet pro vyhodnocení hospodaření
s organickou hmotou na plochách s víceletými pro-
dukčními plodinami podle přílohy č. 11 k tomuto
nařízení, který předloží Fondu při provedení kon-
troly na místě. Kladné hodnoty znamenají splnění
požadavku na hospodaření s organickou hmotou po-
dle odstavce 2 na plochách s víceletými produkčními
plodinami. Záporné hodnoty znamenají nesplnění
tohoto požadavku.

(5) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na plochu s ví-
celetými produkčními plodinami na daný díl půdní-
ho bloku nebo jeho část neposkytne; plocha dílu
půdního bloku nebo jeho část se nezahrne do plochy
zjištěné.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na plochu s víceletými produkčními plo-
dinami o 3 %, pokud žadatel nesplnil podmínku po-
dle odstavce 4, avšak předložil Fondu výpočet podle
odstavce 4 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení kon-
troly na místě.

(7) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na plochu s víceletými produkčními plo-
dinami o 5 %, pokud žadatel nesplnil podmínku po-
dle odstavce 2, přičemž výměra, na které nebyla
podmínka splněna, činí nejvýše 15 % výměry nově
založené plochy s víceletými produkčními plodi-
nami.

(8) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na plochu s víceletými produkčními plo-
dinami o 10 %, pokud žadatel nesplnil podmínku
podle odstavce 2, přičemž výměra, na které nebyla
podmínka splněna, činí více než 15 % výměry nově
založené plochy s víceletými produkčními plodi-
nami.

(9) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu s víceletými produkčními
plodinami, pokud žadatel nesplnil podmínku podle
odstavce 4 a nepředložil Fondu výpočet podle od-
stavce 4 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení kontroly
na místě.

§ 21

Základní celofaremní ekoplatba na rychle rostoucí
dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-

remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou rychle rostoucí dřeviny pěsto-
vané ve výmladkových plantážích

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. října roku podání žádosti,

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a), a

c) založenou pouze z druhů rychle rostoucích
dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmlad-
kových plantážích v České republice uvedených
v příloze č. 2 k tomuto nařízení, splňující maxi-
mální délku sklizňového cyklu podle této pří-
lohy.

(2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evido-
vané v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
se zemědělskou kulturou rychle rostoucí dřeviny
pěstované ve výmladkových plantážích

a) zajistí pokryv manipulačního prostoru plantáže
travním porostem,

b) neaplikuje v období podle odstavce 1 písm. a)
na celé výměře hnojiva, upravené kaly a pří-
pravky na ochranu rostlin a

c) provede obmýtí nejdříve za 3 roky od výsadby.

(3) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na rychle
rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plan-
tážích na daný díl půdního bloku nebo jeho část
neposkytne; plocha dílu půdního bloku nebo jeho
část se nezahrne do plochy zjištěné.

(4) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na rychle rostoucí dřeviny pěstované ve
výmladkových plantážích o 3 %, pokud žadatel ne-
splnil podmínku podle odstavce 2 písm. a) nejvýše
na 10 % počtu dílů půdních bloků.

(5) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na rychle rostoucí dřeviny pěstované ve
výmladkových plantážích o 10 %, pokud žadatel
nesplnil podmínku podle odstavce 2 písm. a) na více
než 10 %, ale nejvýše na 50 % počtu dílů půdních
bloků.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na rychle rostoucí dřeviny pěstované ve
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výmladkových plantážích o 50 %, pokud žadatel
nesplnil podmínku podle

a) odstavce 2 písm. a) na více než 50 % počtu dílů
půdních bloků, nebo

b) odstavce 2 písm. b).

(7) Fond žadateli neposkytne základní celofa-
remní ekoplatbu na rychle rostoucí dřeviny pěsto-
vané ve výmladkových plantážích, pokud žadatel

a) nesplnil podmínku podle odstavce 2 písm. c),
nebo

b) nastaly podmínky pro uplatnění snížení podle
odstavce 6 písm. a) a b).

§ 22

Základní celofaremní ekoplatba na školku

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na plochu zemědělské půdy se ze-
mědělskou kulturou školka

a) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. srpna roku podání žádosti a

b) obhospodařovanou žadatelem v roce podání žá-
dosti po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene a).

(2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evido-
vané v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
se zemědělskou kulturou školka

a) provede mechanickou úpravu meziřadí, a to
nejpozději do 31. srpna roku podání žádosti, a

b) provede nejvýše 4 aplikace herbicidů v mezi-
řadí.

(3) Pokud žadatel nesplnil na dílu půdního
bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1,
Fond základní celofaremní ekoplatbu na školku na
daný díl půdního bloku nebo jeho část neposkytne;
plocha dílu půdního bloku nebo jeho část se neza-
hrne do plochy zjištěné.

(4) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na školku o 3 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle odstavce 2 písm. a) nejvýše na
10 % počtu dílů půdních bloků.

(5) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na školku o 10 %, pokud žadatel nesplnil

podmínku podle odstavce 2 písm. a) na více než
10 %, ale nejvýše na 50 % počtu dílů půdních bloků.

(6) Fond žadateli sníží základní celofaremní
ekoplatbu na školku o 50 %, pokud žadatel nesplnil
podmínku podle

a) odstavce 2 písm. a) na více než 50 % počtu dílů
půdních bloků, nebo

b) odstavce 2 písm. b).

§ 23

Podmínky poskytnutí základní
celofaremní ekoplatby

(1) Fond poskytne žadateli základní celofa-
remní ekoplatbu na zemědělskou půdu, pokud ža-
datel

a) dodrží podmínky stanovené pro jednotlivé
druhy zemědělských kultur podle § 12 až 22
na všech dílech půdních bloků evidovaných na
žadatele v evidenci využití půdy ke dni podání
žádosti,

b) mající v evidenci využití půdy evidovanou plo-
chu zemědělské půdy se zemědělskou kulturou
standardní orná půda o celkové výměře nejméně
1 hektar vyčlení z výměry zemědělské kultury
standardní orná půda, travní porost nebo úhor
minimální podíl neprodukčních ploch

1. 5 % zastoupený nektarodárným nebo zele-
ným úhorem podle § 14 nebo neprodukční
plochou podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo e)
až o) nařízení vlády upravujícího pravidla
podmíněnosti plateb zemědělcům, nebo

2. 9 % zastoupený nektarodárným nebo zele-
ným úhorem podle § 14 nebo neprodukční
plochou podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo e)
až q) nařízení vlády upravujícího pravidla
podmíněnosti plateb zemědělcům, přičemž
minimálně 3 % tvoří nektarodárný nebo ze-
lený úhor podle § 14 nebo neprodukční plo-
cha podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo e) až o)
nařízení vlády upravujícího pravidla podmí-
něnosti plateb zemědělcům, a

c) dodržuje pravidla podmíněnosti a minimální
požadavky pro použití hnojiv a přípravků na
ochranu rostlin podle nařízení vlády upravují-
cího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům
po celý kalendářní rok.

(2) Pro výpočet výměry neprodukčních ploch
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se použijí váhové koeficienty podle přílohy č. 12
k tomuto nařízení.

(3) Do výměry zemědělské kultury podle od-
stavce 1 písm. b), ze které je žadatel povinen vyčlenit
stanovený procentní podíl neprodukčních ploch, se
nezahrnuje výměra zemědělské půdy, kterou má ža-
datel zařazenou v rámci podopatření zatravňování
orné půdy podle nařízení vlády upravujícího agroen-
vironmentálně-klimatická opatření.

(4) Minimální výměra pro základní celofaremní
ekoplatbu činí 1 hektar plochy, na níž lze základní
celofaremní ekoplatbu poskytnout. Zemědělská
půda se zemědělskou kulturou jiná kultura, mimo-
produkční plocha, plocha s kontejnery nebo rybník
není způsobilá pro poskytnutí základní celofaremní
ekoplatby.

(5) Fond použije nejvyšší procentické snížení,
pokud žadatel nesplnil více podmínek týkajících se
stejné zemědělské kultury.

§ 24

Podmínky poskytnutí prémiové
celofaremní ekoplatby

(1) Fond poskytne žadateli prémiovou celofa-
remní ekoplatbu na zemědělskou půdu, pokud ža-
datel

a) splnil podmínky pro poskytnutí základní celo-
faremní ekoplatby podle § 23 odst. 1 písm. a),
§ 23 odst. 1 písm. b) bodu 1 a § 23 odst. 1
písm. c) a

b) vyčlenil z výměry zemědělské kultury stan-
dardní orná půda, travní porost nebo úhor mi-
nimální podíl neprodukčních ploch 7 % zastou-
pený nektarodárným liniovým úhorem podle
odstavce 4, neprodukční plochou podle § 2
odst. 2 písm. a), e), f), g) nebo j) až o) nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti pla-
teb zemědělcům, nektarodárným nebo zeleným
úhorem podle § 14 nebo ochranným pásem po-
dél vody typu prémiový podle § 13 odst. 11,
přičemž minimálně 2 % tvoří nektarodárný li-
niový úhor podle odstavce 4 nebo neprodukční
plocha podle § 2 odst. 2 písm. a), e), f), g) ne-
bo j) až o) nařízení vlády upravujícího pravidla
podmíněnosti plateb zemědělcům, přičemž sou-
vislý porost na neprodukční ploše podle § 2
odst. 2 písm. e), f), g), j) a k) nařízení vlády

upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům je založen ze směsi nejméně 2 plodin,
z nichž žádná v porostu nepřekročí 80 %, s vý-
jimkou trav čeledi lipnicovité, jejichž podíl v po-
rostu nepřekročí 30 %, a plodin vázajících du-
sík, jejichž podíl v porostu nepřekročí 50 %,
a nachází se na ploše nejpozději od 1. června
do 15. srpna roku podání žádosti.

(2) Pro výpočet výměry neprodukčních ploch
se použijí váhové koeficienty podle přílohy č. 12
k tomuto nařízení.

(3) Maximální započitatelná šíře neprodukčních
ploch podle § 2 odst. 2 písm. e), g) a i) až o) nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům je 30 metrů.

(4) Liniovým úhorem se rozumí souvislá plo-
cha porostu nektarodárného úhoru podle § 14 o mi-
nimální délce 20 metrů, minimální šíři 6 metrů a ma-
ximální šíři 30 metrů, přičemž plocha je v terénu
vizuálně odlišitelná porostem. Minimální vzdálenost
2 liniových úhorů evidovaných v evidenci využití
půdy na žadatele je 50 metrů.

(5) Prémiová celofaremní ekoplatba bude po-
skytnuta na započitatelnou plochu všech neproduk-
čních ploch tvořenou nektarodárným liniovým úho-
rem podle odstavce 4, neprodukčními plochami po-
dle § 2 odst. 2 písm. a), e), f), g) a j) až o) nařízení
vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům za podmínek stanovených v odstavci 1
písm. b), nejvýše však na plochu odpovídající 7 %
z výměry zemědělské kultury standardní orná půda,
travní porost nebo úhor, a na plochu ochranných
pásů podél vody typu prémiový započitatelnou v ma-
ximální šíři 30 metrů, na kterých žadatel splnil pod-
mínky podle § 13 odst. 11 a 14, přičemž každá plo-
cha se zohlední pouze jednou.

(6) Fond sníží prémiovou celofaremní eko-
platbu o 25 %, pokud žadatel nesplnil podmínku
podle

a) § 13 odst. 11, 12 nebo 14 na méně než 25 %
počtu dílů půdních bloků, nebo

b) odstavce 1 písm. b), ale vyčlenil nejméně 80 %
výměry stanovené podle odstavce 1 písm. b).

(7) Fond sníží prémiovou celofaremní eko-
platbu o 50 %, pokud žadatel nesplnil podmínku
podle

a) § 13 odst. 11, 12 nebo 14 na více než 25 %, ale
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nejvýše na 50 % počtu dílů půdních bloků,
nebo

b) odstavce 1 písm. b), kdy vyčlenil více než 40 %,
ale méně než 80 % výměry stanovené podle od-
stavce 1 písm. b).

(8) Fond neposkytne prémiovou celofaremní
ekoplatbu, pokud žadatel nesplnil podmínku podle

a) § 13 odst. 11, 12 nebo 14 na více než 50 %
počtu dílů půdních bloků, nebo

b) odstavce 1 písm. b) na nejvýše 40 % výměry
stanovené podle odstavce 1 písm. b).

§ 25

Společná ustanovení pro snížení nebo
neposkytnutí základní celofaremní ekoplatby

a prémiové celofaremní ekoplatby

(1) Fond sníží prémiovou celofaremní eko-
platbu o 25 %, pokud uplatní nejvýše
a) 3 jednotlivá snížení základní celofaremní eko-

platby v rozsahu 3 %,

b) 2 jednotlivá snížení základní celofaremní eko-
platby v rozsahu 5 %, nebo

c) 1 snížení základní celofaremní ekoplatby v roz-
sahu 10 %.

(2) Fond sníží prémiovou celofaremní eko-
platbu o 50 %, pokud uplatní více než
a) 3 jednotlivá snížení,
b) 2 jednotlivá snížení základní celofaremní eko-

platby v rozsahu 5 %, nebo

c) 1 snížení základní celofaremní ekoplatby v roz-
sahu 10 %.

(3) Fond neposkytne prémiovou celofaremní
ekoplatbu, pokud uplatní více než 3 jednotlivá sní-
žení základní celofaremní ekoplatby v rozsahu 50 %.

ČÁST ŠESTÁ

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO
MLADÉ ZEMĚDĚLCE

§ 26

Podmínky poskytnutí doplňkové podpory příjmu
pro mladé zemědělce

(1) Fond poskytne doplňkovou podporu pří-

jmu pro mladé zemědělce žadateli v případě fyzické
osoby, pokud

a) splňuje podmínky pro poskytnutí základní
podpory příjmu pro udržitelnost podle § 7,

b) v kalendářním roce podání své první žádosti do-
sáhla věku nejvýše 40 let,

c) zahájila zemědělské podnikání nejvýše 24 mě-
síců před podáním žádosti o poskytnutí do-
plňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce a

d) splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci tím,
že má zemědělské nebo veterinární vzdělání zís-
kané studiem na střední škole, vyšší odborné
škole nebo vysoké škole nebo rekvalifikačním
kurzem nebo zkouškou o získání nebo uznání
profesní kvalifikace; doklad prokazující splnění
minimální zemědělské kvalifikace připojí žada-
tel k první žádosti o poskytnutí doplňkové pod-
pory příjmu pro mladé zemědělce jako její sou-
část.

(2) Fond poskytne doplňkovou podporu pří-
jmu pro mladé zemědělce žadateli v případě ob-
chodní korporace, pokud podmínky stanovené v od-
stavci 1 pro fyzickou osobu splňují všichni společ-
níci, popřípadě jediný společník obchodní korpo-
race, přičemž společníci musí být zároveň
statutárním orgánem obchodní korporace. Pod-
mínka podle odstavce 1 písm. c) se považuje za spl-
něnou, pokud jediný společník nebo všichni společ-
níci obchodní korporace nebyli společníky a nevyko-
návali funkci statutárního orgánu v jiné obchodní
korporaci evidované v evidenci zemědělského pod-
nikatele podle § 2f zákona o zemědělství dříve než
24 měsíců před podáním žádosti.

(3) V případě, že o doplňkovou podporu pří-
jmu pro mladé zemědělce požádá Fond fyzická
osoba, která je zároveň společníkem v obchodní kor-
poraci žádající rovněž o doplňkovou podporu pří-
jmu pro mladé zemědělce, Fond poskytne doplňko-
vou podporu příjmu pro mladé zemědělce pouze fy-
zické osobě.

(4) V případě snížení nebo neposkytnutí zá-
kladní podpory příjmu pro udržitelnost se stejným
způsobem sníží nebo neposkytne doplňková pod-
pora příjmu pro mladé zemědělce.

(5) Maximální výměra, na kterou lze poskyt-
nout doplňkovou podporu příjmu pro mladé země-
dělce ve formě roční platby, činí 90 hektarů plochy
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zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout základní
podporu příjmu pro udržitelnost.

(6) Platba se poskytuje po dobu nejvýše 5 po
sobě jdoucích let, počínaje prvním rokem podání žá-
dosti o doplňkovou podporu příjmu pro mladé ze-
mědělce.

ČÁST SEDMÁ

PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ
NA PRODUKCI

§ 27

Druhy podpor příjmu vázaných na produkci

Podporou příjmu vázanou na produkci je pod-
pora na

a) produkci brambor určených pro výrobu
škrobu,

b) produkci chmele,

c) produkci ovocných druhů s velmi vysokou
pracností,

d) produkci ovocných druhů s vysokou pracností,

e) produkci zeleninových druhů s velmi vysokou
pracností,

f) produkci zeleninových druhů s vysokou prac-
ností,

g) produkci cukrové řepy,
h) produkci bílkovinných plodin,

i) chov telete masného typu,

j) chov krávy chované v systému chovu s tržní
produkcí mléka a

k) chov bahnice nebo na chov kozy.

§ 28

Podpora na produkci brambor určených
pro výrobu škrobu

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci brambor určených pro výrobu škrobu může
být osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu
evidovanou na ni v evidenci využití půdy jako druh
zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na

produkci brambor určených pro výrobu škrobu
kromě náležitostí stanovených v § 5 je

a) smlouva o pěstování brambor určených pro vý-
robu škrobu uzavřená žadatelem o poskytnutí
podpory na produkci brambor určených pro
výrobu škrobu s výrobcem bramborového
škrobu pro příslušný hospodářský rok nejméně
na výměru deklarovanou v žádosti o poskytnutí
podpory na produkci brambor určených pro
výrobu škrobu a

b) účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním
roce předcházejícím roku podání žádosti nebo
v roce podání žádosti a uznávací list prokazující
použití uznané sadby v množství nejméně
2 tuny sadby na hektar; v případě použití do-
dané sadby z členského státu Evropské unie je
možné nahradit uznávací list úřední návěskou,
popřípadě oznámením dovozu7).

(3) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci brambor určených pro výrobu škrobu činí
1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu
podpory na produkci brambor určených pro výrobu
škrobu.

(4) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci
brambor určených pro výrobu škrobu podá Fondu
nejpozději do 31. ledna roku následujícího podání
žádosti potvrzení výrobce bramborového škrobu
o skutečně nakoupeném množství škrobu ze sklizně
pro příslušný hospodářský rok, které prokazuje do-
dávku brambor pro výrobu škrobu výrobci brambo-
rového škrobu v množství odpovídajícím celkově
v průměru nejméně 6 tun škrobu na hektar.

(5) Fond poskytne žadateli o podporu na pro-
dukci brambor určených pro výrobu škrobu platbu
této podpory na výměru standardní orné půdy,

a) na které jsou pěstovány brambory určené pro
výrobu škrobu,

b) která splňuje podmínky minimálního množství
použité uznané sadby na hektar podle od-
stavce 2 písm. b) a minimálního množství
6 tun škrobu na hektar podle odstavce 4,

c) která je evidována v evidenci využití půdy na
žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu
do 31. října roku podání žádosti,
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d) která je žadatelem zemědělsky obhospodařo-
vána po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene c), a

e) která je udržována v souladu s pravidly podmí-
něnosti podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý
kalendářní rok.

(6) Pokud žadatel o poskytnutí podpory na
produkci brambor určených pro výrobu škrobu
pěstuje na dílu půdního bloku brambory určené
pro výrobu škrobu a zároveň brambory, na které
o tuto podporu nežádá, označí viditelně v terénu
na příslušném dílu půdního bloku plochy určené
k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu
a k pěstování brambor, na které o podporu nežádá.

§ 29

Podpora na produkci chmele

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci chmele může být osoba, která obhospodařuje
zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci vy-
užití půdy jako druh zemědělské kultury chmelnice
a současně evidovanou v evidenci chmelnic podle § 4
odst. 1 zákona o ochraně chmele.

(2) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci chmele činí 1 hektar zemědělské půdy s kultu-
rou chmelnice, na kterou lze poskytnout platbu pod-
pory na produkci chmele.

(3) Fond poskytne žadateli o podporu na pro-
dukci chmele platbu této podpory na výměru chmel-
nice,

a) na které je pěstován chmel,

b) která je evidována v evidenci využití půdy na
žadatele a současně v evidenci chmelnic podle
§ 4 odst. 1 zákona o ochraně chmele nejméně
ode dne podání žádosti Fondu do 31. srpna
roku podání žádosti,

c) která je žadatelem zemědělsky obhospodařo-
vána po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele a v evidenci
chmelnic podle písmene b), a

d) která je udržována v souladu s pravidly podmí-
něnosti podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý
kalendářní rok.

§ 30

Podpora na produkci ovocných druhů
s velmi vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
může být osoba, která obhospodařuje zemědělskou
půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy jako
druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evi-
dovanou v evidenci ovocných sadů podle § 3q zá-
kona o zemědělství.

(2) Ovocným druhem s velmi vysokou prac-
ností je

a) jabloň,
b) meruňka,
c) hrušeň a

d) třešeň.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
je kromě náležitostí stanovených v § 5 uvedení ovoc-
ného druhu podle odstavce 2 a označení způsobilé
dílčí plochy ovocného sadu evidované v evidenci
ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství
s uvedením ovocného druhu a výměry (dále jen
„pěstební plocha“).

(4) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
činí 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout
platbu podpory na produkci ovocných druhů s velmi
vysokou pracností.

(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci
ovocných druhů s velmi vysokou pracností prokáže
minimální výnosy vlastní produkce na hektar plochy
ve výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 13
k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do
31. ledna roku následujícího podání žádosti Fondu
doloží objem vlastní produkce v členění na jednotli-
vé ovocné druhy podle odstavce 2 spolu s

a) účetními a daňovými doklady za období od
1. ledna do 31. prosince roku podání žádosti
za uskutečněný prodej vlastní produkce a

b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince
roku podání žádosti prokazující objem vlastní
produkce využitý při dalším zpracování, včetně
výrobních kalkulací pro jednotlivé plodiny
ovocných druhů podle odstavce 2.

(6) Fond poskytne žadateli o poskytnutí pod-
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pory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou
pracností platbu této podpory na výměru ovocného
sadu odpovídající součtu dílčích pěstebních ploch
příslušného ovocného druhu evidovaných v evidenci
ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství nej-
méně ode dne podání žádosti Fondu do 31. srpna
roku podání žádosti, jestliže

a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch
v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou
odpovídajícího dílu půdního bloku evidova-
ného v evidenci využití půdy na žadatele v ob-
dobí od podání žádosti nejméně do 31. srpna
roku podání žádosti,

b) ovocný sad na pěstební ploše, na kterou žadatel
žádá o platbu této podpory, byl vysázen v ka-
lendářním roce 2000 nebo později,

c) splňuje požadavky minimálních výnosů vlastní
produkce podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení,

d) minimální počet životaschopných jedinců ovoc-
ného druhu na hektar součtu způsobilých díl-
čích pěstebních ploch daného ovocného druhu,
na které žadatel žádá o platbu této podpory,
činí, jde-li o plodiny ovocných druhů podle

1. odstavce 2 písm. a) nebo c), nejméně 500 ku-
sů na hektar, nebo

2. odstavce 2 písm. b) nebo d), nejméně 200 ku-
sů na hektar,

e) je celý díl půdního bloku udržován v souladu
s pravidly podmíněnosti podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům po celý kalendářní rok a

f) způsobilí jedinci nebo skupiny jedinců jsou na
dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeni
v terénu od nezpůsobilých.

§ 31

Podpora na produkci ovocných druhů
s vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci ovocných druhů s vysokou pracností může
být osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu
evidovanou na ni v evidenci využití půdy jako druh
zemědělské kultury ovocný sad a současně evidova-
nou v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona
o zemědělství. V případě ovocného druhu s vysokou
pracností podle odstavce 2 písm. f) je evidovaným
druhem zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Ovocným druhem s vysokou pracností je

a) slivoň švestka, s výjimkou myrobalánu,

b) broskvoň,
c) višeň,
d) rybíz černý, rybíz červený, rybíz bílý,
e) maliník,

f) jahodník,

g) angrešt a
h) brusnice chocholičnatá (kanadská borůvka).

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
produkci ovocných druhů s vysokou pracností je
kromě náležitostí stanovených v § 5 uvedení ovoc-
ného druhu podle odstavce 2 a, nejde-li o ovocný
druh podle odstavce 2 písm. f), označení způsobilé
dílčí pěstební plochy s uvedením plodiny a výměry.

(4) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci ovocných druhů s vysokou pracností činí
1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu
podpory na produkci ovocných druhů s vysokou
pracností.

(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci
ovocných druhů s vysokou pracností prokáže mini-
mální výnosy vlastní produkce na hektar plochy ve
výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 14 k to-
muto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do
31. ledna roku následujícího podání žádosti Fondu
doloží objem vlastní produkce v členění na jednotli-
vé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s
a) účetními a daňovými doklady za období od

1. ledna do 31. prosince roku podání žádosti
za uskutečněný prodej vlastní produkce a

b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince
roku podání žádosti prokazující objem vlastní
produkce využitý při dalším zpracování, včetně
výrobních kalkulací pro jednotlivé plodiny
ovocných druhů podle odstavce 2.

(6) Fond poskytne žadateli o poskytnutí pod-
pory ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li
o ovocný druh podle odstavce 2 písm. f), platbu této
podpory na výměru ovocného sadu odpovídající
součtu dílčích pěstebních ploch příslušného ovoc-
ného druhu evidovaných v evidenci ovocných sadů
podle § 3q zákona o zemědělství nejméně ode dne
podání žádosti Fondu do 31. srpna roku podání žá-
dosti, jestliže
a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch
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v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou
odpovídajícího dílu půdního bloku evidova-
ného v evidenci využití půdy na žadatele v ob-
dobí od podání žádosti nejméně do 31. srpna
roku podání žádosti,

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kte-
rou žadatel žádá o platbu této podpory, byl vy-
sázen v kalendářním roce 2000 nebo později,

c) splňuje požadavky minimálních výnosů vlastní
produkce podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

d) minimální počet životaschopných jedinců ovoc-
ného druhu na hektar součtu způsobilých díl-
čích pěstebních ploch daného ovocného druhu,
na které žadatel žádá o platbu této podpory,
činí, jde-li o plodiny ovocných druhů podle

1. odstavce 2 písm. a) až c), nejméně 200 kusů
na hektar, nebo

2. odstavce 2 písm. d), e), g) a h), nejméně
2 000 kusů na hektar,

e) je celý díl půdního bloku udržován v souladu
s pravidly podmíněnosti podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb ze-
mědělcům po celý kalendářní rok a

f) jsou způsobilí jedinci nebo skupiny jedinců na
dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeni
v terénu od nezpůsobilých.

(7) Jde-li o ovocný druh podle odstavce 2
písm. f), Fond poskytne žadateli o podporu na pro-
dukci ovocných druhů s vysokou pracností platbu
této podpory na výměru standardní orné půdy, která
a) je osázena jahodníkem,

b) vyhovuje kritériu minimálního počtu života-
schopných jedinců na hektar příslušného dílu
půdního bloku 20 000 kusů na hektar, a to nej-
méně v období ode dne podání žádosti o po-
skytnutí podpory na produkci ovocných druhů
s vysokou pracností do 30. června roku podání
žádosti,

c) splňuje požadavky minimálních výnosů vlastní
produkce podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

d) je evidována v evidenci využití půdy na žadatele
nejméně ode dne podání žádosti Fondu do
31. srpna roku podání žádosti,

e) je žadatelem zemědělsky obhospodařována po
celou dobu, po kterou je evidována v evidenci
využití půdy na žadatele podle písmene d), a

f) je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti

podle nařízení vlády upravujícího pravidla pod-
míněnosti plateb zemědělcům po celý kalen-
dářní rok.

§ 32

Podpora na produkci zeleninových druhů
s velmi vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
může být osoba, která obhospodařuje zemědělskou
půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy jako
druh zemědělské kultury standardní orná půda.
V případě zeleninových druhů podle odstavce 2
písm. w) až y) je evidovaným druhem zemědělské
kultury plocha s víceletými produkčními plodinami.

(2) Zeleninovým druhem s velmi vysokou prac-
ností je

a) zelí hlávkové, zelí pekingské,

b) kapusta hlávková, kapusta růžičková,

c) květák,

d) brokolice,

e) kedluben,

f) mrkev,

g) petržel kořenová,

h) pastinák,

i) celer bulvový, celer řapíkatý,

j) ředkev,

k) ředkvička,

l) řepa salátová,

m) rajče,

n) paprika,

o) okurka nakládačka, okurka salátová,

p) cibule,

q) šalotka,

r) česnek,

s) pór,

t) salát,

u) čekanka,

v) pažitka,

w) chřest,

x) reveň,

y) křen selský víceletý,
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z) křen selský jednoletý a

za) roketa setá.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
produkci zeleninových druhů s velmi vysokou prac-
ností kromě náležitostí stanovených v § 5 je

a) uvedení zeleninového druhu podle odstavce 2
pěstovaného v době podání žádosti nebo ná-
sledně na dílu půdního bloku nebo jeho části
a uvedení termínu výsevu nebo výsadby a

b) účetní nebo daňový doklad prokazující nákup
osiva nebo sadby v množství odpovídajícím po-
žadavkům minimálního výsevu nebo výsadby
daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu
půdního bloku, které jsou stanoveny v příloze
č. 15 k tomuto nařízení.

(4) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
činí 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout
platbu podpory na produkci zeleninových druhů
s velmi vysokou pracností.

(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí pod-
pory na produkci zeleninových druhů s velmi vy-
sokou pracností platbu této podpory na výměru
standardní orné půdy nebo na výměru plochy s více-
letými produkčními plodinami,

a) na které se pěstuje zeleninový druh podle od-
stavce 2, jehož část pěstování probíhá v období
po 1. červnu roku podání žádosti, přičemž mi-
nimální doba pěstování nebo prokazatelného
výskytu posklizňových zbytků v tomto období
je 10 kalendářních dnů,

b) která vyhovuje požadavkům minimálního vý-
sevu nebo výsadby daného zeleninového druhu
na 1 hektar dílu půdního bloku a minimální
délce vegetační doby od výsadby nebo výsevu
podle přílohy č. 15 k tomuto nařízení, přičemž
pokud je osivo prodáváno na kilogramy, bude
přepočet na kusy proveden podle uvedené mi-
nimální hmotnosti tisíce semen,

c) která je evidována v evidenci využití půdy na
žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu
do 31. srpna roku podání žádosti,

d) která je žadatelem zemědělsky obhospodařo-
vána po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene c), a

e) která je udržována v souladu s pravidly podmí-

něnosti podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý
kalendářní rok.

(6) Na plochu uvedenou v žádosti o poskytnutí
podpory na produkci zeleninových druhů s velmi
vysokou pracností lze poskytnout pouze 1 platbu
této podpory. Poskytnutí platby je podmíněno tím,
že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla po-
žadována podpora na produkci zeleninových druhů
s vysokou pracností podle § 33.

§ 33

Podpora na produkci zeleninových druhů
s vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci zeleninových druhů s vysokou pracností může
být osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu
evidovanou na ni v evidenci využití půdy jako druh
zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Zeleninovým druhem s vysokou pracností
je

a) kukuřice cukrová,

b) tykev, s výjimkou tykve fíkolisté, tykve olejné
a tykve pomíchané,

c) hrách zahradní,

d) fazol zahradní,

e) celer naťový,

f) špenát a

g) petržel naťová.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
kromě náležitostí stanovených v § 5 je

a) uvedení zeleninového druhu podle odstavce 2
pěstovaného v době podání žádosti nebo ná-
sledně na dílu půdního bloku nebo jeho části
a uvedení termínu výsevu nebo výsadby a

b) účetní nebo daňový doklad prokazující nákup
osiva nebo sadby v množství odpovídajícím po-
žadavkům minimálního výsevu nebo výsadby
daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu
půdního bloku, které jsou stanoveny v příloze
č. 16 k tomuto nařízení.

(4) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci zeleninových druhů s vysokou pracností činí
1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu
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podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou
pracností.

(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí pod-
pory na produkci zeleninových druhů s vysokou
pracností platbu této podpory na výměru standardní
orné půdy,

a) na které se pěstuje zeleninový druh podle od-
stavce 2, jehož část pěstování probíhá v období
po 1. červnu roku podání žádosti, přičemž mi-
nimální doba pěstování nebo prokazatelného
výskytu posklizňových zbytků v tomto období
je 10 kalendářních dnů,

b) která vyhovuje požadavkům minimálního vý-
sevu nebo výsadby daného zeleninového druhu
na 1 hektar dílu půdního bloku a minimální
délce vegetační doby od výsadby nebo výsevu
podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení, přičemž
pokud je osivo prodáváno na kilogramy, bude
přepočet na kusy proveden podle uvedené mi-
nimální hmotnosti tisíce semen,

c) která je evidována v evidenci využití půdy na
žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu
do 31. srpna roku podání žádosti,

d) která je žadatelem zemědělsky obhospodařo-
vána po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene c),

e) která je udržována v souladu s pravidly podmí-
něnosti podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý
kalendářní rok a

f) která splňuje v případě zeleninových druhů po-
dle odstavce 2 písm. a) a c) požadavky minimál-
ního výnosu vlastní produkce za období od
1. ledna do 31. prosince roku podání žádosti
podle přílohy č. 17 k tomuto nařízení.

(6) Žadatel doloží Fondu objem vlastní pro-
dukce nejpozději do 31. ledna roku následujícího
podání žádosti soupisem účetních a daňových do-
kladů za období od 1. ledna do 31. prosince roku
podání žádosti obsahujícím údaje za uskutečněný
prodej vlastní produkce. Do uvedeného soupisu ža-
datel uvádí konkrétní daňové a účetní doklady nebo
odkaz na přiložený výpis z účetnictví. Soupis nebo
výpis musí obsahovat identifikaci zeleninového
druhu, evidenční číslo a datum vystavení účetního
nebo daňového dokladu, množství vlastní produkce

z jednotlivých účetních nebo daňových dokladů
a celkové množství vlastní produkce.

(7) Na plochu uvedenou v žádosti o poskytnutí
podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou
pracností lze poskytnout pouze 1 platbu této pod-
pory. Poskytnutí platby je podmíněno tím, že na
stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požado-
vána podpora na produkci zeleninových druhů
s velmi vysokou pracností podle § 32. Pokud byla
požadována podpora na plodinu hrách zahradní po-
dle § 35 odst. 3 písm. a), nelze poskytnout podporu
na plodinu uvedenou v odstavci 2 písm. c).

§ 34

Podpora na produkci cukrové řepy

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci cukrové řepy může být osoba, která obhospo-
dařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evi-
denci využití půdy jako druh zemědělské kultury
standardní orná půda.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
produkci cukrové řepy kromě náležitostí stanove-
ných v § 5 je

a) účetní doklad vystavený v kalendářním roce
předcházejícím roku podání žádosti nebo v roce
podání žádosti prokazující nákup osiva v množ-
ství odpovídajícím minimálnímu výsevu 0,8 vý-
sevní jednotky na hektar dílu půdního bloku a

b) smlouva pro příslušný hospodářský rok na do-
dávku cukrové řepy ke zpracování na cukr nebo
kvasný líh.

(3) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci cukrové řepy činí 1 hektar plochy, na kterou
lze poskytnout platbu podpory na produkci cukrové
řepy.

(4) Fond poskytne žadateli o podporu na pro-
dukci cukrové řepy platbu této podpory na výměru
standardní orné půdy,

a) na které je pěstována cukrová řepa,

b) která vyhovuje kritériu minimálního výsevu
0,8 výsevní jednotky na hektar dílu půdního
bloku,

c) která je evidována v evidenci využití půdy na
žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu
do 31. srpna roku podání žádosti,

d) která je žadatelem zemědělsky obhospodařo-
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vána po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele podle pís-
mene c), a

e) která je udržována v souladu s pravidly podmí-
něnosti podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý
kalendářní rok.

§ 35

Podpora na produkci bílkovinných plodin

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na pro-
dukci bílkovinných plodin může být osoba, která
obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na
ni v evidenci využití půdy jako druh zemědělské
kultury standardní orná půda.

(2) Plochou s bílkovinnými plodinami, kterou
lze vyhradit jako plochu pro poskytnutí podpory na
produkci bílkovinných plodin, se rozumí plocha za-
ložená výsevem bílkovinné plodiny nebo směsi plo-
din různých rodů uvedených v odstavci 3 za před-
pokladu, že je zajištěn pokryv půdy nebo prokaza-
telný výskyt posklizňových zbytků v období mini-
málně od 1. června do 15. července roku podání
žádosti.

(3) Bílkovinnou plodinou je

a) hrách, a to včetně pelušky,
b) bob,

c) lupina,

d) sója,

e) vojtěška,
f) jetel a

g) směs plodin podle písmen a) až f) nebo směs
plodin podle písmen a) až f) s obilovinami nebo
travami čeledi lipnicovité, přičemž poměr plo-
din uvedených v písmenech a) až f) v této směsi
činí v porostu více než 50 %.

(4) Fond poskytne žadateli o podporu na pro-
dukci bílkovinných plodin platbu této podpory na
výměru standardní orné půdy,
a) na které jsou pěstovány bílkovinné plodiny po-

dle odstavce 3,

b) která je evidována v evidenci využití půdy na

žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu
do 31. srpna roku podání žádosti,

c) která je žadatelem obhospodařována po celou
dobu, po kterou je evidována v evidenci využití
půdy na žadatele podle písmene b), a

d) která je udržována v souladu s pravidly podmí-
něnosti podle nařízení vlády upravujícího pravi-
dla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý
kalendářní rok.

(5) Minimální výměra pro podporu na pro-
dukci bílkovinných plodin činí 1 hektar plochy, na
kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci
bílkovinných plodin. Pokud byla požadována pod-
pora podle § 33 odst. 2 písm. c), nelze poskytnout
podporu na plodinu hrách zahradní podle odstavce 3
písm. a).

§ 36

Podpora na chov telete masného typu

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov
telete masného typu může být osoba, která na hos-
podářství registrovaném v ústřední evidenci vykázala
narození masného telete v období od 1. března roku
předcházejícího podání žádosti do posledního kalen-
dářního dne měsíce února roku podání žádosti.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
chov telete masného typu je seznam telat podle od-
stavce 1 včetně jejich identifikačních čísel a dat na-
rození, identifikačních čísel matek s označením jejich
systému chovu z hlediska tržní produkce mléka
a označení otce podle ústředního registru pleme-
níků8).

(3) Matkou telete, na které je podávána žádost
podle odstavce 1, je kráva chovaná v systému chovu
bez tržní produkce mléka ode dne narození telete
podle odstavce 1 minimálně do dne podání žádosti
s minimálně 50% podílem krve masného plemene
skotu nebo jejich kombinace podle přílohy č. 18 k to-
muto nařízení.

(4) Otcem telete, na které je podávána žádost
podle odstavce 1, je býk masného plemene skotu po-
dle přílohy č. 19 k tomuto nařízení evidovaný
v ústředním registru plemeníků.
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(5) Fond poskytne žadateli platbu na chov te-
lete masného typu na celkový počet telat narozených
v období podle odstavce 1, která žadatel chová na
svém hospodářství registrovaném v ústřední evidenci
minimálně po dobu 1 měsíce od jejich narození, sta-
novený na základě údajů v ústřední evidenci.

(6) Fond poskytne žadateli platbu podpory na
chov telete masného typu, jestliže celkový počet
masných telat, na která lze poskytnout platbu, je nej-
méně 3 kusy.

§ 37

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

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov
krávy chované v systému chovu s tržní produkcí
mléka může být osoba, která na hospodářství regis-
trovaném v ústřední evidenci ke dni 31. března roku
podání žádosti chová krávy v systému chovu s tržní
produkcí mléka.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na
chov krávy chované v systému chovu s tržní pro-
dukcí mléka je seznam dojnic chovaných žadatelem
k 31. březnu roku podání žádosti, včetně identifikač-
ních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevido-
vání do ústřední evidence, a údaje o systému chovu
z hlediska tržní produkce mléka.

(3) Fond poskytne platbu podpory na chov
krávy chované v systému chovu s tržní produkcí
mléka na celkový počet krav chovaných žadatelem
v systému chovu s tržní produkcí mléka ke dni
31. března roku podání žádosti, splňující podmínku
podle odstavce 2, stanovený na základě údajů
v ústřední evidenci.

(4) Fond poskytne platbu podpory na chov
krávy chované v systému chovu s tržní produkcí
mléka, jestliže celkový počet krav chovaných v sy-
stému chovu s tržní produkcí mléka, na které lze
poskytnout platbu, je nejméně 2 kusy.

§ 38

Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov
bahnice nebo na chov kozy může být osoba, která
nejméně od 15. května do 11. září roku podání žá-
dosti chová bahnici nebo kozu na hospodářství re-
gistrovaném v ústřední evidenci.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na

chov bahnice nebo na chov kozy je seznam bahnic
nebo koz podle odstavce 1, včetně jejich identifikač-
ních čísel a dat narození. V případě, že datum na-
rození není uvedeno, je za něj považováno datum
zaevidování do ústřední evidence.

(3) Fond poskytne podporu na chov bahnice
nebo na chov kozy starší 1 roku, která se nejméně
v období podle odstavce 1 pase na trvalých travních
porostech, travních porostech, úhoru, ovocném
sadu, jiné trvalé kultuře nebo jiné kultuře evidované
v evidenci využití půdy na žadatele.

(4) Žadatel o poskytnutí podpory na chov bah-
nice nebo na chov kozy vede průběžně, nejpozději
následující den po zahájení a den po ukončení
pastvy, v období stanoveném v odstavci 1 záznam
o pastvě obsahující informace, ze kterých vyplývá

a) identifikační číslo pasené bahnice nebo kozy;
pokud žadatel pase bahnici nebo kozu ze stáje
nebo hospodářství evidovaného v ústřední evi-
denci, postačí do záznamu o pastvě místo iden-
tifikačního čísla bahnice nebo kozy uvést regis-
trační číslo hospodářství nebo registrační číslo
stáje,

b) identifikační číslo dílu půdního bloku využíva-
ného v příslušný kalendářní den k pastvě, při-
čemž je-li bahnice nebo koza pasena v 1 kalen-
dářním dnu na více dílech půdních bloků, uve-
dou se identifikační čísla všech těchto dílů půd-
ních bloků, a

c) datum zahájení a ukončení pastvy bahnice nebo
kozy pasené na příslušných dílech půdních
bloků evidovaných v evidenci využití půdy.

(5) Fond poskytne podporu na chov bahnice
nebo na chov kozy na celkový počet chovaných a pa-
sených bahnic nebo koz, jestliže celkový počet bah-
nic nebo koz, na které lze poskytnout platbu, je nej-
méně 14 kusů bahnic nebo koz.

(6) Pro účely platby podpory na chov bahnice
nebo chov kozy se za zjištěné zvíře považuje zvíře,
jehož záznam o pastvě podle odstavce 4 je úplný.

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 39

Přechodná ustanovení

(1) Žadatel, který získal podporu v rámci
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platby pro mladé zemědělce podle čl. 50 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, může obdržet doplňkovou
podporu příjmu pro mladé zemědělce na základě žá-
dosti na zbývající část období uvedeného v § 26
odst. 6, a to podle podmínek čl. 50 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a naří-
zení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve
znění pozdějších předpisů. Pokud doba uvedená
v § 26 odst. 6 přesáhne rok 2027, poskytne se platba
na základě podmínek stanovených právním rámcem
Společné zemědělské politiky Evropské unie použi-
telným pro období po roce 20279).

(2) Pro žádosti podané v roce 2023 se použijí
podmínky diverzifikace plodin podle § 9 odst. 1 a 2
nařízení vlády č. 50/2015 Sb.; snížení základní celo-
faremní ekoplatby na standardní ornou půdu se sta-
noví podle § 13 odst. 17 písm. a) a § 13 odst. 18
písm. a).

(3) Pro rok 2023 začíná počátek období stano-
veného v

a) § 11 odst. 2 písm. b) až d) a § 12 odst. 3
písm. b) a c) dnem podání jednotné žádosti za
předchozí kalendářní rok běžet ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení,

b) § 14 odst. 1 dnem podání jednotné žádosti.

(4) Pro rok 2023 platí, že pokud je díl půdního
bloku zařazen do podopatření integrovaná produkce
zeleniny nebo jahodníku podle nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenviron-
mentálně-klimatických opatření a o změně nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, považuje se
podmínka vyčlenit ochranný pás podél vody podle
§ 13 odst. 10 nebo 11 za splněnou.

(5) Pro rok 2023 se v případě podmínky podle
§ 36 odst. 1 jedná o období od 1. dubna 2022 do
28. února 2023.

(6) Do 31. prosince 2025 činí minimální podíl
uvedený v § 23 odst. 1 písm. b) bodu 2 8 % zastou-
pený nektarodárným nebo zeleným úhorem podle
§ 14 nebo neprodukční plochou podle § 2 odst. 2
písm. a) nebo e) až q) nařízení vlády upravujícího
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, přičemž
minimálně 3 % tvoří nektarodárný nebo zelený úhor
podle § 14 nebo neprodukční plocha podle § 2
odst. 2 písm. a) nebo e) až o) nařízení vlády upravu-
jícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

§ 40

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023, s výjimkou ustanovení § 13 odst. 2 a 3, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:

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

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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9) Čl. 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
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84

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády
provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie

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.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy a na založení
porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské

půdě určených pro energetické využití

Čl. I

V § 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení
některých podmínek pro poskytování dotací na za-
lesňování zemědělské půdy a na založení porostů
rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě urče-
ných pro energetické využití, ve znění nařízení vlády
č. 148/2008 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Při poskytnutí náhrady se nezohledňuje
skladba dřevin.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
poskytování plateb za přírodní znevýhodnění

v horských oblastech, oblastech s jinými
znevýhodněními a v oblastech Natura 2000

na zemědělské půdě

Čl. III

V § 10 nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmín-

kách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhod-
něními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské
půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., na-
řízení vlády č. 111/2010 Sb., nařízení vlády č. 283/
/2011 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., odstavce 3
a 4 znějí:

„(3) Za porušení písemného závazku podle § 6
odst. 1 písm. b) bodu 1 se nepovažuje, pokud žada-
tel zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti na
dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na
žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní
porost podle nařízení vlády upravujícího podrob-
nosti evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů o celkové výměře nejméně 1 ha; u travního
porostu podle nařízení vlády upravujícího podrob-
nosti evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů se jedná o travní porost, na jehož převážné
části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy
kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.,
zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

(4) Za porušení písemného závazku podle § 6
odst. 1 písm. b) bodu 2 se nepovažuje, pokud žada-
tel zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 po-
dle § 3 na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci
půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo
trvalý travní porost podle nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle uži-
vatelských vztahů o celkové výměře nejméně 1 ha;
u travního porostu podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů se jedná o travní porost, na jehož pře-
vážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci
půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zá-
kona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009
Sb.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření

Čl. IV

V nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
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provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení
vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010
Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády
č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., na-
řízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení
vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013
Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády
č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na-
řízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 47/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017
Sb., § 20b včetně nadpisu zní:

„§ 20b

Kultura zemědělské půdy

Pro účely tohoto nařízení se za kulturu země-
dělské půdy považuje
a) travní porost, kterým se rozumí kultura země-

dělské půdy trvalý travní porost nebo travní
porost podle nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů, na jejichž převážné části byla
k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kul-
tura travní porost podle § 3i písm. b) zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb.; pro účely § 10 odst. 6 písm. b) se
kulturou zemědělské půdy travní porost rozumí
kultura zemědělské půdy travní porost nebo
trvalý travní porost podle nařízení vlády upra-
vujícího podrobnosti evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů,

b) orná půda, kterou se rozumí kultura zeměděl-
ské půdy orná půda standardní podle nařízení
vlády upravujícího podrobnosti evidence vy-
užití půdy podle uživatelských vztahů; pro
účely § 13 odst. 1 písm. a) se kulturou zeměděl-
ské půdy orná půda rozumí kultura zemědělské
půdy orná půda standardní nebo úhor podle
nařízení vlády upravujícího podrobnosti evi-
dence využití půdy podle uživatelských vzta-
hů a

c) sad, kterým se rozumí kultura zemědělské půdy
trvalá kultura ovocný sad podle nařízení vlá-
dy upravujícího podrobnosti evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů; pro účely

§ 7 odst. 10 a 11, § 13 odst. 1 písm. g), § 14
odst. 1 písm. a) bodu 2, § 14 odst. 2 písm. b)
bodu 4 a § 14 odst. 5 písm. a) bodu 3 se kultu-
rou zemědělské půdy sad rozumí kultura země-
dělské půdy trvalá kultura ovocný sad nebo jiná
trvalá kultura podle nařízení vlády upravujícího
podrobnosti evidence využití půdy podle uživa-
telských vztahů, na jejichž převážné části byla
k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kul-
tura ovocný sad podle § 3i písm. e) zákona
č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotace na zalesnění

zemědělské půdy

Čl. V

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotace na zalesnění ze-
mědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008
Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády
č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., na-
řízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/
/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení
vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015
Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády
č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení
vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021
Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v na-
řízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům po dobu celého kalendář-
ního roku na všech půdních blocích6) nebo je-
jich dílech evidovaných v evidenci půdy na ža-
datele.“.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Při poskytnutí náhrady za ukončení země-
dělské výroby se nezohledňuje skladba dřevin.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem
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nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zachování

hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na zachování hos-
podářského souboru lesního porostu v rámci opa-
tření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády
č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení
vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb.,
nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení
vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014
Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., na-
řízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., nařízení
vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/2020
Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády
č. 177/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zacho-
vání hospodářského souboru, uvede v žádosti o po-
skytnutí dotace plochu vybrané porostní skupiny
uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o po-
skytnutí dotace, údaje z plánu nebo osnovy, jedno-
značnou identifikaci6) zvolených etáží a v případě
provádění obnovy údaj o prováděné obnově.“.

2. V § 5 písmeno g) zní:

„g) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmí-
něnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům po
celý kalendářní rok na půdních blocích nebo
jejich dílech vedených v evidenci půdy a na po-
rostních skupinách vedených v evidenci jedno-
tek prostorového rozdělení lesa na žadatele a“.

3. V § 7 odst. 5 písmena b) a c) znějí:

„b) vybraná porostní skupina nesplňuje podmínku
polohové přesnosti podle písmene a), ale nej-
méně 95 % plochy se nachází v rámci porostní

skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pade-
sátimetrový pás a žadatel Fondu doručí po-
tvrzení odborného lesního hospodáře, Fond ža-
dateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve
které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne
dotaci na tuto změněnou plochu, nebo

c) se 95 % plochy vybrané porostní skupiny ne-
nachází v rámci porostní skupiny z plánu nebo
osnovy zvětšené o padesátimetrový pás, Fond
rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny
z titulu zachování hospodářského souboru
a o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé
vybrané porostní skupiny, na které byla pod-
mínka porušena.“.

4. V § 7 odstavec 8 zní:

„(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu za-
řazení, jestliže ke změně plochy vybrané porostní
skupiny zařazené do titulu zachování hospodářské-
ho souboru došlo v důsledku skutečností uvedených
v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. května, nej-
později však společně s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond
ji zamítne. Tyto lhůty se nevztahují na oznámení
zásahu vyšší moci14).“.

5. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 1 až 3.

6. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o provádění
některých opatření společné organizace

trhu s ovocem a zeleninou

Čl. IX

V nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění
některých opatření společné organizace trhu s ovo-
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cem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010
Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády
č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., na-
řízení vlády č. 341/2016 Sb., nařízení vlády č. 425/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 322/2020 Sb. a nařízení
vlády č. 177/2021 Sb., § 11c včetně nadpisu zní:

„§ 11c

Zvláštní ustanovení

Žádost podle § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 8
odst. 1, 4 a 9 nelze Fondu podat pro období počína-
jící rokem 2023 a pro období následující.“.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotací

na lesnicko-environmentální opatření

Čl. XI

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na lesnicko-environ-
mentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009
Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády
č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., na-
řízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/
/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení
vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014
Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení
vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb.,
nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/
/2020 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 písmeno f) zní:

„f) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmí-
něnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům po
celý kalendářní rok na půdních blocích nebo
jejich dílech vedených v evidenci půdy a na po-

rostních skupinách vedených v evidenci jedno-
tek prostorového rozdělení lesa na žadatele a“.

2. V § 7 odst. 5 písmena b) a c) znějí:

„b) zvolená porostní skupina nesplňuje podmínku
polohové přesnosti podle písmene a), ale nej-
méně 95 % plochy se nachází v rámci porostní
skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pade-
sátimetrový pás a žadatel Fondu doručí po-
tvrzení odborného lesního hospodáře, Fond ža-
dateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve
které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne
dotaci na tuto změněnou plochu, nebo

c) se nejméně 95 % plochy zvolené porostní sku-
piny nenachází v rámci porostní skupiny z plánu
nebo osnovy zvětšené o padesátimetrový pás,
Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní
skupiny z titulu zlepšování druhové skladby
a o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé
zvolené porostní skupiny, na které byla pod-
mínka porušena.“.

3. V § 7 odstavec 8 zní:

„(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu za-
řazení, jestliže ke změně plochy zvolené porostní
skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové
skladby došlo v důsledku skutečností uvedených
v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. května, nej-
později však společně s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond
ji zamítne. Tyto lhůty se nevztahují na oznámení
zásahu vyšší moci14).“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování

přímých plateb zemědělcům

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení ně-
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kterých podmínek poskytování přímých plateb ze-
mědělcům a o změně některých souvisejících naří-
zení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017
Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády
č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/
/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení
vlády č. 566/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021
Sb., nařízení vlády č. 177/2021 Sb., nařízení vlády
č. 33/2022 Sb. a nařízení vlády č. 102/2022 Sb., se
mění takto:

1. V § 10 odst. 5 písm. a) se text „č. 307/2014
Sb.“ nahrazuje slovy „upravujícím podrobnosti evi-
dence využití půdy podle uživatelských vztahů“.

2. V § 10 odst. 5 písm. b) se text „č. 307/2014
Sb.“ nahrazuje slovy „upravujícím podrobnosti evi-
dence využití půdy podle uživatelských vztahů.“.

3. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „§ 3 odst. 4
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrob-
ností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů a o změně některých souvisejících nařízení
vlády“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravujícím
podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů“.

4. V § 11 odst. 1 písm. c) a v § 13 odst. 1 se
slova „§ 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/
/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů a o změně někte-
rých souvisejících nařízení vlády“ nahrazují slovy
„nařízení vlády upravujícím podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů“.

5. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova „§ 3 odst. 10
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrob-
ností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů a o změně některých souvisejících nařízení
vlády“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravujícím
podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů“.

6. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „§ 3 odst. 12
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrob-
ností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů a o změně některých souvisejících nařízení
vlády“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravujícím

podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů“.

7. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „§ 3
odst. 10 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády“ nahrazují slovy „nařízení vlády upra-
vujícího podrobnosti evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
poskytování plateb pro oblasti s přírodními

nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XIV

V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení nařízení
vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování pla-
teb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními, se slova „č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností“ nahrazují slovy „upravujícího podrob-
nosti“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
plateb v oblastech Natura 2000

na zemědělské půdě

Čl. XV

V § 4 nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmín-
kách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na
zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 49/2017
Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády
č. 177/2021 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu
podat pro období počínající rokem 2023 a pro ob-
dobí následující.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. XVII

V § 5 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmín-
kách poskytování dotací na opatření dobré životní
podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 49/
/2017 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se do-
plňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu
podat pro období počínající rokem 2023 a pro ob-
dobí následující.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XIX

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opa-
tření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o pod-
mínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., na-
řízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení
vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018
Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády
č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., na-
řízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 270/
/2020 Sb., nařízení vlády č. 54/2021 Sb., nařízení
vlády č. 177/2021 Sb. a nařízení vlády č. 33/2022
Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se slova „§ 1 nařízení vlády
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění
pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „nařízení vlády

upravujícího podrobnosti evidence využití půdy po-
dle uživatelských vztahů“.

2. V § 9 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 a v § 16
odst. 5 písm. a) a b) se slova „§ 1 nařízení vlády
č. 307/2014 Sb.“ nahrazují slovy „nařízení vlády
upravujícího podrobnosti evidence využití půdy po-
dle uživatelských vztahů“.

3. V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v sou-
ladu s

1. pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení
vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům,

2. podmínkami minimálních požadavků pro
použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
uvedenými v nařízení vlády upravujícím pra-
vidla podmíněnosti plateb zemědělcům a

3. dalšími podmínkami stanovenými tímto na-
řízením,“.

4. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „§ 7 odst. 2
písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
o stanovení některých podmínek poskytování pří-
mých plateb zemědělcům a o změně některých sou-
visejících nařízení vlády, ve znění pozdějších před-
pisů“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravujícím
podrobnosti evidence využití půdy podle uživatel-
ských vztahů“.

5. V § 9 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) geoprostorová informace o dílech půdních
bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této
žádosti; u podopatření podle § 2 písm. a) geo-
prostorová informace o produkční ploše, a“.

6. V § 12 odst. 2, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 16
odst. 2, § 20 odst. 2, § 22 odst. 2 a v § 22a odst. 2 se
slova „zákres příslušných dílů půdních bloků, které
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních
bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším“ na-
hrazují slovy „geoprostorová informace o dílech
půdních bloků, které žadatel uvedl v žádosti“.

7. V § 12 odst. 4, § 13 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16
odst. 4, § 20 odst. 4, § 22 odst. 3 písm. d), § 22
odst. 4 a v § 22a odst. 4 se text „č. 307/2014 Sb.“
nahrazuje slovy „upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů.“.

8. V § 12 odst. 9 se slova „zákres příslušných
dílů půdních bloků nebo produkčních ploch, které
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žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším“ nahrazují
slovy „geoprostorová informace o dílech půdních
bloků nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl
v žádosti“.

9. V § 17 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žadatel po celou dobu zařazení do pod-
opatření podle § 2 písm. d) musí splňovat každý
den kontrolního období od 1. června do 30. září pří-
slušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní ob-
dobí“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvede-
ných v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejméně
0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého trav-
ního porostu obhospodařovaného žadatelem a vede-
ného v evidenci využití půdy, přičemž do výměry
trvalého travního porostu se nezapočítává

a) výměra dílu půdního bloku s druhem zeměděl-
ské kultury trvalý travní porost zařazeného do
titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8,

b) výměra dílu půdního bloku s druhem zeměděl-
ské kultury trvalý travní porost zařazeného do
titulu podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8 nařízení
vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek
provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření, a

c) výměra dílu půdního bloku s druhem zeměděl-
ské kultury trvalý travní porost, který se na-
chází alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny
chráněných krajinných oblastí, v maloplošných
zvláště chráněných územích nebo v zónách sou-
středěné péče o přírodu v národních parcích.

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí spl-
ňovat každý den kontrolního období intenzitu
chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze
č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti
o dotaci do titulu podle

a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

b) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku
trvání závazku podle § 3 odst. 3, nebo

c) § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 7 až 12 nařízení vlády
č. 80/2023 Sb.“.

10. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , přičemž do výměry trvalého trav-
ního porostu se nezapočítává výměra dílu půdního

bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní
porost

1. zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bo-
dů 6 až 8,

2. zařazeného do titulu podle § 2 písm. b) bo-
dů 6 až 8 nařízení vlády č. 80/2023 Sb. a

3. nacházejícího se alespoň z 50 % v oblastech
1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí,
v maloplošných zvláště chráněných územích
nebo v zónách soustředěné péče o přírodu
v národních parcích“.

11. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:

„b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evido-
vaných na hospodářství nebo stáji evidované na
hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti
o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské
půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené
v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

2. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého
roku trvání závazku podle § 3 odst. 3, nebo

3. § 2 písm. b) bodů 1 až 5 a 7 až 12 nařízení
vlády č. 80/2023 Sb.,

v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené
v odstavci 2,“.

12. V § 18 odst. 1, § 19 odst. 3 písm. a), § 19
odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6
písm. a), § 19 odst. 7 písm. a) a v § 19 odst. 9
písm. a) se text „50/2015 Sb.“ nahrazuje slovy „83/
/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování pří-
mých plateb zemědělcům“.

13. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) do 15. srpna nebo do 15. září, pokud se jedná
o díl půdního bloku podle § 19 odst. 2 písm. a)
bodu 1 s termínem seče s odklizením biomasy
nebo pastvou do 31. srpna příslušného kalen-
dářního roku, § 19 odst. 3 písm. a) bodu 4 nebo
§ 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. října,
pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19
odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6
písm. a) bodu 3, nejpozději však do termínu
první seče následujícího kalendářního roku; při
posuzování výměry dílu půdního bloku pro
účely plnění podmínky uvedené v tomto od-
stavci se od výměry příslušného dílu půdního
bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte
výměra krajinného prvku podle nařízení vlády
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upravujícího podrobnosti evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů.“.

14. V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
nařízení vlády č. 83/2023 Sb., za podmínek
stanovených v písmenech c) a f), a to sečí
s odklizením biomasy nebo pastvou v ter-
mínu do 31. července příslušného kalendář-
ního roku nebo v termínu do 31. srpna pří-
slušného kalendářního roku, jedná-li se o díl
půdního bloku, který se podle evidence vy-
užití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti
podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení
vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek
provádění opatření pro oblasti s přírodními
omezeními, a

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy
nebo spasení trvalého travního porostu nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku;

seč a pastvu lze kombinovat,“.

15. V § 19 odst. 10 písm. a) bodech 1 a 4 se
slova „15. dubna“ nahrazují slovy „1. dubna“.

16. V § 19 odst. 10 písm. b) se za slovo „sko-
tem“ vkládají slova „nebo koňmi“.

17. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:

„1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
nařízení vlády č. 83/2023 Sb., za podmínek
stanovených v písmenech c) a e), a to pro-
vedením seče s odklizem biomasy nebo
pastvy v termínu do 31. července příslušné-
ho kalendářního roku nebo v termínu do
31. srpna příslušného kalendářního roku,
jedná-li se o díl půdního bloku, který se po-
dle evidence využití půdy nachází alespoň
z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a)
bodu 1 nařízení vlády č. 61/2023 Sb., a“.

18. V § 20 odst. 7 písm. b) a v § 22a odst. 5
písm. c) se slova „§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 307/
/2014 Sb.“ nahrazují slovy „nařízení vlády upravují-
cího podrobnosti evidence využití půdy podle uži-
vatelských vztahů“.

19. V § 20 odst. 8 písm. c) bod 1 a v § 22a
odst. 6 písm. c) bod 1 zní:

„1. zemědělské obhospodařování v souladu

s § 7 nařízení vlády č. 83/2023 Sb., za pod-
mínky uvedené v písmenu d), a to provede-
ním seče s odklizem biomasy nebo pastvy
v termínu do 31. července příslušného ka-
lendářního roku nebo v termínu do
31. srpna příslušného kalendářního roku,
jedná-li se o díl půdního bloku, který se
podle evidence využití půdy nachází ale-
spoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 61/2023
Sb., a“.

20. V § 20 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Za porušení podmínky uvedené v od-
stavci 8 písm. c) se nepovažuje, pokud je na daném
díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha
podle nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.“.

21. V § 21 odst. 2 se slova „zákresu plánova-
ného biopásu v mapě dílů půdních bloků v měřít-
ku 1 : 10 000 nebo podrobnějším“ nahrazují slovy
„geoprostorové informace o dílech půdních bloků,
které žadatel uvedl v žádosti“.

22. V § 21 odst. 4 se text „č. 307/2014 Sb.“ na-
hrazuje slovy „upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů“.

23. V § 22a odst. 3 písm. e) se slova „§ 1
písm. u) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“ nahrazují
slovy „nařízení vlády upravujícího podrobnosti evi-
dence využití půdy podle uživatelských vztahů.“.

24. V § 22a se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Za porušení podmínky uvedené v od-
stavci 5 písm. f) se nepovažuje, pokud je na daném
díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha
podle nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.“.

25. V § 23 odst. 4 písm. a) a v § 23 odst. 13
písm. a) se text „86 EUR/1“ nahrazuje textem
„95 EUR/1“.

26. V § 23 odst. 4 písm. b) a v § 23 odst. 13
písm. b) se text „76 EUR/1“ nahrazuje textem
„56 EUR/1“.

27. V § 23 odst. 5 až 8 a 10 až 12 se text „č. 331/
/2019 Sb.“ nahrazuje slovy „upravujícího opatření
ekologické zemědělství“.

28. V § 23 odst. 9 se text „č. 331/2019 Sb.“ na-
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hrazuje slovy „upravujícího opatření ekologické ze-
mědělství.“.

29. V § 23 se za odstavec 17 vkládají nové od-
stavce 18 až 20, které znějí:

„(18) Zvýšení dotace podle odstavců 2 a 3 se
neprovede, pokud je na daném díle půdního bloku
ponechána nepokosená plocha podle nařízení vlády
upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zeměděl-
cům.

(19) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) se
sníží o 479 EUR/1 hektar, pokud je na daném díle
půdního bloku plněna podmínka ponechání nepro-
dukčních ploch podle nařízení vlády upravujícího
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(20) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. g) se
sníží o 479 EUR/1 hektar, pokud je na daném díle
půdního bloku plněna podmínka ponechání nepro-
dukčních ploch podle nařízení vlády upravujícího
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.“.

Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako od-
stavce 21 až 24.

30. V § 23 se doplňuje odstavec 25, který zní:

„(25) Dotace podle § 2 písm. c) se neposkytne
na plochu se zemědělskou kulturou standardní orná
půda, na které je deklarován ochranný pás podle § 5
písm. c) nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení
podmínek poskytování přímých plateb zeměděl-
cům.“.

31. § 24 se zrušuje.

32. V § 27 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 28 odst. 1
písm. d) bodě 2, § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30
odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4 se slova „§ 2 písm. d)
bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.
nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády
č. 330/2019 Sb.“ nahrazují slovy „§ 2 písm. b) bo-
dů 1 až 5 a 7 až 12 nařízení vlády č. 80/2023 Sb.“.

33. Příloha č. 1 se zrušuje.

34. V příloze č. 13 se na konci tabulky doplňuje
řádek, který zní:

„

Jelenovití ve farmovém chovu nad 1 rok 0,30

“.

Čl. XX

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Podmínku uvedenou v § 12 odst. 5 písm. i)
a v § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-kli-
matických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/
/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenviron-
mentálních opatření, ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, žadatel v roce 2023
splní, pokud školení zajišťované Ústředním kontrol-
ním a zkušebním ústavem zemědělským absolvuje
nejpozději do 30. listopadu 2023.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství

Čl. XXI

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb.,
nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/
/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení
vlády č. 332/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020
Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb., nařízení vlády
č. 177/2021 Sb. a nařízení vlády č. 33/2022 Sb., se
mění takto:

1. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova „zákres pří-
slušných půdních bloků nebo jejich částí, které ža-
datel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků
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v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším“ nahrazují
slovy „geoprostorová informace o dílech půdních
bloků, které žadatel uvedl v žádosti“.

2. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v sou-
ladu s

1. pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení
vlády upravujícím pravidla podmíněnosti
plateb zemědělcům,

2. podmínkami minimálních požadavků pro
použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
uvedenými v nařízení vlády upravujícím pra-
vidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

3. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES)
č. 889/2008 a ze zákona o ekologickém ze-
mědělství a

4. dalšími podmínkami stanovenými tímto na-
řízením,“.

3. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „§ 7 odst. 2
písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
o stanovení některých podmínek poskytování pří-
mých plateb zemědělcům a o změně některých sou-
visejících nařízení vlády“ nahrazují slovy „nařízení
vlády upravujícím podrobnosti evidence využití
půdy“.

4. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování provedením
první seče s odklizem biomasy nebo pastvy
v souladu s § 7 nařízení vlády č. 83/2023 Sb.,
o stanovení podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům, za podmínek stanove-
ných v písmenech b) až d), a to v termínu
do 31. července příslušného kalendářního
roku nebo v termínu do 31. srpna přísluš-
ného kalendářního roku, jedná-li se o díl
půdního bloku, který se podle evidence vy-
užití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti
podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení
vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek
provádění opatření pro oblasti s přírodními
omezeními, a

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy
nebo pastvy nejpozději do 31. října přísluš-
ného kalendářního roku, pokud podmínky
na daném dílu půdního bloku uplatňovaného

podopatření ošetřování travních porostů ne-
stanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015
Sb. nebo § 15 a 16 nařízení vlády č. 80/2023
Sb., o stanovení podmínek provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření,
jinak,“.

5. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , přičemž do výměry trvalého trav-
ního porostu se nezapočítává výměra dílu půdního
bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní
porost

1. nacházející se alespoň z 50 % v oblastech
1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí,
v maloplošných zvláště chráněných územích
nebo v zónách soustředěné péče o přírodu
v národních parcích,

2. zařazený do titulu podle § 2 písm. b) bodů 6
až 8 nařízení vlády č. 80/2023 Sb., a

3. zařazený do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6
až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb“.

6. V § 11 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ , přičemž do výměry trvalého travního po-
rostu se nezapočítává výměra dílu půdního bloku
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost

a) nacházejícího se alespoň z 50 % v oblastech
1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí,
v maloplošných zvláště chráněných územích
nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v ná-
rodních parcích,

b) zařazeného do titulu podle § 2 písm. b) bodů 6
až 8 nařízení vlády č. 80/2023 Sb. a

c) zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6
až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb“.

7. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Za porušení podmínky uvedené v od-
stavci 1 písm. a) se nepovažuje, pokud je na daném
díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha
podle nařízení vlády upravujícího přímé platby ze-
mědělcům.“.

8. V § 12 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na
kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) ne-
bo c) nebo § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nařízení
vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek prová-
dění opatření ekologické zemědělství, nebo zeměděl-
ské kultury úhor v režimu přechodného období na
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ekologické zemědělství, anebo v režimu ekologic-
kého zemědělství, evidované na žadatele ke dni po-
dání žádosti o poskytnutí dotace, pěstuje po sklizni
plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v od-
stavci 6 písm. a) zlepšující netržní plodinu založe-
nou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy
č. 6 k tomuto nařízení; žadatel současně na dílech
půdních bloků nebo jejich částech, na které v přísluš-
ném kalendářním roce podává žádost o dotaci, založí
zlepšující netržní plodinu

a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny,
která je vyseta do 31. července příslušného ka-
lendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo
jeho části ponechána do 10. září příslušného ka-
lendářního roku, přičemž v tomto období ne-
může být porost této plodiny likvidován nebo
omezován v růstu, nebo

b) s podzimní variantou zlepšující netržní plodiny,
která je vyseta do 6. září příslušného kalendář-
ního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho
části ponechána do 31. října příslušného kalen-
dářního roku, přičemž v tomto období nemůže
být porost této plodiny likvidován nebo ome-
zován v růstu.

(3) Podmínka podle odstavce 2 části věty před
středníkem se nevztahuje na žadatele, který žádá
o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) anebo
podle § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nařízení vlády
č. 81/2023 Sb. na výměru menší než 5 hektarů, při-
čemž

a) lze výměru zemědělské kultury úhor v režimu
přechodného období na ekologické zemědělství
nebo v režimu ekologického zemědělství evido-
vané na žadatele ode dne podání žádosti o po-
skytnutí dotace do 15. srpna příslušného kalen-
dářního roku započítat do výměry podle od-
stavce 2 části věty před středníkem,

b) lze výměru, na které plní žadatel podmínku
ochranného pásu podle § 2 odst. 2 písm. e)
nebo g) až l) nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o sta-
novení pravidel podmíněnosti plateb zeměděl-
cům, započítat do výměry podle odstavce 2
části věty před středníkem,

c) lze výměru, na kterou žadatel žádá o dotaci po-
dle odstavce 1 písm. b) nařízení vlády č. 81/
/2023 Sb. započítat do výměry podle odstavce 2
části věty před středníkem,

d) pěstuje-li žadatel plodiny uvedené v části B pří-

lohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uve-
dené v odstavci 4 nebo 6, je možné započítat
jejich výměru do výměry podle odstavce 2 části
věty před středníkem, a to pokud žadatel v žá-
dosti o dotaci uvede

1. díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6
k tomuto nařízení pěstovat,

2. výměru pěstované plodiny uvedené v části B
přílohy č. 6 k tomuto nařízení a

3. geoprostorovou informaci plodiny uvedené
v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, a

e) pěstuje-li žadatel plodiny uvedené v části B pří-
lohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb. jako
plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 7, je možné
započítat jejich výměru do výměry podle od-
stavce 2 části věty před středníkem, a to pokud
žadatel v žádosti o dotaci uvede

1. díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 4
k nařízení vlády č. 81/2023 Sb. pěstovat,

2. výměru pěstované plodiny uvedené v části B
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb. a

3. geoprostorovou informaci plodiny uvedené
v části B přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/
/2023 Sb.“.

9. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování provedením
první seče s odklizem biomasy nebo pastvy
v souladu s § 7 nařízení vlády č. 83/2023 Sb.
za podmínek stanovených v písmenech b)
až d), a to v termínu do 31. července přísluš-
ného kalendářního roku nebo v termínu do
31. srpna příslušného kalendářního roku,
jedná-li se o díl půdního bloku, který se po-
dle evidence využití půdy nachází alespoň
z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a)
bodu 1 nařízení vlády č. 61/2023 Sb., a

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy
nebo pastvy nejpozději do 31. října přísluš-
ného kalendářního roku,“.

10. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za porušení podmínky uvedené v od-
stavci 1 písm. a) se nepovažuje, pokud je na daném
díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha
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podle nařízení vlády upravujícího poskytování pří-
mých plateb zemědělcům.“.

11. V § 18 odst. 4 se slova „údržba zatravně-
ných dílů půdních bloků podle § 2 písm. e) nařízení
vlády č. 330/2019 Sb. nebo v rámci podopatření
údržba zatravněných drah soustředěného odtoku
podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“
nahrazují slovy „zatravňování orné půdy podle § 2
písm. a) nařízení vlády č. 80/2023 Sb.“.

12. V § 18 odst. 5 se slova „titulu biopásy podle
§ 2 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“ nahrazují
slovy „podopatření biopásy podle § 2 písm. e) na-
řízení vlády č. 80/2023 Sb.“.

13. V § 18 odst. 6 se slova „§ 2 písm. g) nařízení

vlády č. 330/2019 Sb.“ nahrazují slovy „§ 2 písm. f)
nařízení vlády č. 80/2023 Sb.“.

14. V § 18 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Dotace podle § 12 se neposkytne na plo-
chu standardní orné půdy, na které se nachází
ochranný pás podle § 5 písm. c) nařízení vlády
č. 83/2023 Sb.“.

15. § 19 se zrušuje.

16. Příloha č. 1 se zrušuje.

17. V příloze č. 3 se na konci tabulky doplňuje
řádek, který zní:

„

Jelenovití ve farmovém chovu nad 1 rok 0,30

“.

Čl. XXII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření

zalesňování zemědělské půdy

Čl. XXIII

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření zalesňování ze-
mědělské půdy a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016
Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb., nařízení vlády
č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 234/2019 Sb., na-
řízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/
/2020 Sb., nařízení vlády č. 177/2021 Sb. a nařízení
vlády č. 32/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se slova „č. 307/2014 Sb., o sta-

novení podrobností“ nahrazují slovy „upravujícího
podrobnosti“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) a v § 7 odst. 1 písm. c)
a d) se slova „§ 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“
nahrazují slovy „nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů“.

3. V § 8 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) bude dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená
v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíně-
nosti plateb zemědělcům po celý kalendářní rok
na veškeré jím obhospodařované zemědělské
půdě.“.

4. V § 8 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze
k tomuto nařízení, a nedeklarované dřeviny jsou
součástí plochy způsobilé pro dotaci k založení les-
ního porostu a dotaci na péči o lesní porost, pokud je
jejich souvisle osázená výměra nižší nebo rovna
50 m2.

(6) Skladba dřevin se u dotace za ukončení ze-
mědělské výroby nezohledňuje.“.
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Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální

a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. XXV

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-envi-
ronmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády
č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., na-
řízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/
/2020 Sb., nařízení vlády č. 566/2020 Sb., nařízení
vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021
Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Pokud se nejméně 95 % plochy zařazo-
vané porostní skupiny nachází v rámci porostní sku-
piny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový
pás, který obklopuje tuto porostní skupinu (dále jen
„pás“), Fond takovou porostní skupinu zařadí. Po-
kud porostní skupina nesplňuje tuto podmínku po-
lohové přesnosti, ale nejméně 95 % plochy se na-
chází v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy
zvětšené o padesátimetrový pás, lze ji zařadit pouze
s potvrzením odborného lesního hospodáře, který
současně potvrdí, že se jedná o celou porostní sku-
pinu.

(5) Nenachází-li se nejméně 95 % plochy za-
řazované porostní skupiny v rámci porostní skupiny
z plánu nebo osnovy zvětšené o padesátimetrový
pás, Fond takovou porostní skupinu nezařadí.“.

2. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do
podopatření podle § 2 písm. a), uvede v žádosti o po-
skytnutí dotace

a) jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,

b) plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o za-
řazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,

c) údaje z plánu nebo osnovy a

d) v případě provádění obnovy údaj o prováděné
obnově.“.

3. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmí-
něnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím
pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům po
celý kalendářní rok na půdních blocích nebo
jejich dílech vedených v evidenci půdy a na po-
rostních skupinách vedených v evidenci jedno-
tek prostorového rozdělení lesa na žadatele a“.

4. V § 10 odst. 5 písmena b) a c) znějí:

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

c) se nejméně 95 % plochy porostní skupiny ne-
nachází v rámci porostní skupiny z plánu nebo
osnovy zvětšené o padesátimetrový pás, Fond
rozhodne o vyřazení porostní skupiny z pod-
opatření podle § 2 a o vrácení dotace poskyt-
nuté na plochu celé zařazené porostní skupiny,
na které byla podmínka porušena.“.

5. V § 10 odstavec 8 zní:

„(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu za-
řazení, jestliže ke změně plochy porostní skupiny
zařazené do podopatření podle § 2 došlo v důsledku
skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nej-
bližšího 15. května, nejpozději však společně s po-
dáním žádosti o poskytnutí dotace. Je-li žádost po-
dána po tomto datu, Fond ji zamítne. Tyto lhůty se
nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci15).“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení požadavků
podle aktů a standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel

podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor

Čl. XXVII

V příloze č. 2 bodě 7 nařízení vlády č. 48/2017
Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu
pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich
porušení pro poskytování některých zemědělských
podpor, ve znění nařízení vlády č. 292/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 31/2020 Sb. a nařízení vlády č. 177/
/2021 Sb., písmeno a) zní:

„a) nezruší nebo nepoškodí krajinný prvek a druh
zemědělské kultury rybník podle nařízení upra-
vujícího podrobnosti evidence využití půdy po-
dle uživatelských vztahů; u krajinného prvku
mokřad podle tohoto nařízení vlády se za jeho
poškození považuje aplikace hnojiv nebo pří-
pravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo
provádění agrotechnických operací; uvedené
podmínky se nevztahují na zásahy provedené
se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody a krajiny,“.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se po-
užije pro plodiny vyseté přede dnem 1. dubna 2023
s tím, že míru snížení dotace stanoví Státní zeměděl-
ský intervenční fond podle § 18 a 20 nařízení vlády
č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti
plateb zemědělcům.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními

nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XXIX

V § 4 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmín-
kách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze-
ními, ve znění nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se do-
plňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu
podat pro období počínající rokem 2023 a pro ob-
dobí následující.“.

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
provádění navazujících

agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XXXI

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách
provádění navazujících agroenvironmentálně-klima-
tických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020
Sb., nařízení vlády č. 54/2021 Sb., nařízení vlády
č. 177/2021 Sb. a nařízení vlády č. 33/2022 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žádost o zařazení podle odstavce 3
písm. b) a odstavce 4 nelze Fondu podat pro období
počínající rokem 2023 a pro období následující.“.

2. V § 4 odst. 3 se slova „§ 1 nařízení vlády
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění
pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „nařízení vlády
upravujícího podrobnosti evidence využití půdy po-
dle uživatelských vztahů“.

3. V § 7 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova
„§ 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“ nahrazují slovy
„nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů“.

4. V § 10 odst. 4, § 11 odst. 4, § 12 odst. 4, § 13
odst. 4, § 17 odst. 4, § 19 odst. 3 písm. c), § 19
odst. 4 a v § 20 odst. 4 se text „č. 307/2014 Sb.“
nahrazuje slovy „upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů.“.

5. V § 13 odst. 5 písm. a) a b), § 15 odst. 1
písm. d) a v § 18 odst. 4 se text „č. 307/2014 Sb.“
nahrazuje slovy „upravujícího podrobnosti evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů“.
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Čl. XXXII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. XXXIII

V § 2 nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmín-
kách provádění navazujícího opatření ekologické ze-
mědělství, ve znění nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se
doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 8
nelze Fondu podat pro období počínající rokem
2023 a pro období následující.“.

Čl. XXXIV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVACÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. XXXV

Zrušují se:

1. Část první nařízení vlády č. 314/2016 Sb.,

o uznávání organizací producentů a organizací
producentů k provádění společné organizace
trhu s vybranými zemědělskými produkty
a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o ně-
kterých podmínkách k provádění společné orga-
nizace trhu v odvětví mléka a mléčných vý-
robků.

2. Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení pod-
mínek poskytnutí dotace na provádění opatření
ke zlepšení obecných podmínek pro produkci
včelařských produktů a jejich uvádění na trh
a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o sta-
novení podmínek poskytnutí dotace na prová-
dění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvá-
dění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

3. Část třetí nařízení vlády č. 322/2020 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o prová-
dění některých opatření společné organizace
trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů, a některá související nařízení vlády.

4. Část šestá nařízení vlády č. 33/2022 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o pod-
mínkách provádění navazujících agroenviron-
mentálně-klimatických opatření, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související nařízení
vlády.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

ÚČINNOST

Čl. XXXVI

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2023, s výjimkou části dvacáté, která nabývá účin-
nosti dnem 1. ledna 2026.

Předseda vlády:

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

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.
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