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185
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2015
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/
/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 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
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
V RÁMCI OPATŘENÍ ZALESŇOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky po-

1

skytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.
§2
Dotace poskytované v rámci opatření
zalesňování zemědělské půdy
(1) V rámci opatření zalesňování zemědělské
půdy se poskytují dotace
a) na založení lesního porostu,
b) na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních
let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž
byl lesní porost založen (dále jen „dotace na
péči o lesní porost“), nebo
c) za ukončení zemědělské výroby na zalesněném
pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje
rokem následujícím po roce, v němž byl lesní
porost založen (dále jen „dotace za ukončení
zemědělské výroby“).

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/
/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém
a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj
venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských
oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém,
opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
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(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění
vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále
jen „evidence využití půdy“).
(3) Dotace na péči o lesní porost a dotace za
ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše
na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla
poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se
poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního
bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek,
bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října
kalendářního roku bezprostředně předcházejícího
roku doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.
(5) Dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
a) standardní orná půda,
b) travní porost,
c) úhor,
d) trvalý travní porost,
e) vinice,
f) chmelnice,
g) ovocný sad,
h) školka,
i) jiná trvalá kultura, nebo
j) jiná kultura.

a) vlastník pozemku určeného k založení lesního
porostu,
b) spolek vlastníků pozemků určených k založení
lesního porostu,
c) spoluvlastník pozemku určeného k založení
lesního porostu, a to za podmínky písemného
souhlasu spoluvlastníků nakládajících většinou
hlasů,
d) nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku
určeného k založení lesního porostu, a to za
podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou
hlasů, k využití pozemku pro založení lesního
porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva,
smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva
umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí
dotace podle § 8 odst. 2 písm. a), nebo
e) spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemků určených k založení lesního porostu,
a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka
nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemků
pro založení lesního porostu, a za podmínky,
že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo
pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2
písm. a).
(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení
lesního porostu.
(3) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu.
(4) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy.
§4

§3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci
opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen
„žadatel“) může být

2
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Ohlášení vstupu do opatření
zalesňování zemědělské půdy
(1) Ohlášení vstupu do opatření zalesňování
zemědělské půdy (dále jen „ohlášení“) doručí žadatel
před založením lesního porostu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“)

) Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
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na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději
do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá
podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního
porostu.
(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá
podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního
porostu v příslušném kalendářním roce.
(3) V případě, že žadatel nepodá ohlášení podle
odstavce 1, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zamítne.
§5
Žádost o poskytnutí dotace
na založení lesního porostu
(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu pro příslušný kalendářní rok doručí
žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři po
založení lesního porostu, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl
lesní porost založen; k žádosti doručené po tomto
datu Fond nepřihlíží.
(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu obsahuje
a) seznam pozemků, na kterých byl založen lesní
porost, jejich označení v katastru nemovitostí
a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného
v evidenci využití půdy (dále jen „zalesněný
pozemek“), včetně druhu zemědělské kultury
podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. před
založením lesního porostu a jeho výměry,
zkratku druhu lesní dřeviny a počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů,
s jeho zalesňováním, jde-li o žadatele podle § 3
odst. 1 písm. c), d) nebo e),
c) nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo
pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňující dodržení podmínky uvedené v § 8 odst. 2
písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1
písm. d) nebo e),

Částka 76

d) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený
k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba,
která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí
dotace na založení lesního porostu, nesmí být
delší než lhůta stanovená pro založení lesního
porostu podle lesního zákona3),
e) vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch
případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako
lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene
nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba,
která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí
dotace na založení lesního porostu, nesmí být
delší než 24 měsíců,
f) projekt založení lesního porostu, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
g) odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že
projekt založení lesního porostu podle písmene f) byl zpracován v souladu s vyjádřením
podle písmene g) a založení lesního porostu
bylo provedeno v souladu s tímto projektem,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení lesního porostu,
j) zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě
dílů půdních bloků z evidence využití půdy
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů lesních
dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno, včetně zakreslení nezalesněných ploch
uvedených v § 7 odst. 3,
k) kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní
pozemek potvrzenou příslušným katastrálním
úřadem a
l) rozhodnutí o změně využití území4); v případě,

3

) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4

) § 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 350/2012 Sb.
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že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než
300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu.
(3) Dokladem o původu podle odstavce 2
písm. i) se rozumí průvodní list5), který nesmí být
ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li
vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území
České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, a pokud v těchto lesních porostech nejsou uznané zdroje
reprodukčního materiálu, lze u všech druhů lesních
dřevin, s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní
a modřínu opadavého, nahradit průvodní list potvrzením odborného lesního hospodáře o původu
takového reprodukčního materiálu obsahujícím zejména
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(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na Fondem
vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do
15. května příslušného kalendářního roku7); žádost
se podává každoročně po dobu 10 kalendářních let
počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena
po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, Fond dotaci
za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží nebo žádost o poskytnutí dotace zamítne.
(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí Fondu formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou jím obhospodařovanou plochu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky9).

a) identifikaci místa, odkud reprodukční materiál
pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa6),
b) přírodní lesní oblast, odkud reprodukční materiál pochází,
c) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa,
odkud reprodukční materiál pochází,
d) druh lesní dřeviny, věk a způsob pěstování
sadebního materiálu a jeho množství.
§6
Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost
a žádost o poskytnutí dotace za ukončení
zemědělské výroby
(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní
porost doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném
formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května
příslušného kalendářního roku7); žádost se podává
každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

§7
Sazba dotace
(1) Sazba dotace
a) na založení lesního porostu
1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa,
douglaska a jasan činí 3 035 EUR/1 ha, nebo
2. ostatními dřevinami neuvedenými v bodě 1
činí 2 100 EUR/1 ha,
b) na péči o lesní porost pro dřeviny podle
1. písmene a) bodu 1 činí 669 EUR/1 ha, nebo
2. písmene a) bodu 2 činí 298 EUR/1 ha,
c) za ukončení zemědělské výroby na pozemku,
který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný
sad, školka nebo jiná trvalá kultura podle § 3
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., činí 488 EUR/
/1 ha, nebo

5

) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

6

) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

7

) Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

8

) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

9

) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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d) za ukončení zemědělské výroby na pozemku,
který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury
travní porost, úhor, trvalý travní porost nebo
jiná kultura podle § 3 nařízení vlády č. 307/
/2014 Sb., činí 161 EUR/1 ha.
(2) Výši dotace na založení lesního porostu, dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry
zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.
(3) Neosázené plochy nepřesahující šířku 4 metrů, které slouží zejména jako rozčleňovací průseky
nebo nezpevněné lesní cesty podle lesního zákona, se
z výměry zalesněného pozemku, na kterou se poskytuje dotace na založení lesního porostu, neodečítají.
(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním
Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince
kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se
dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný
kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející
směnný kurz.
§8
Podmínky poskytnutí dotace
(1) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne, jestliže
a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je součástí
dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a
b) zalesněna je souvislá plocha dílu půdního bloku
o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; tato podmínka
se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající pozemek určený
k plnění funkcí lesa nebo souvislosti plochy
zalesněného dílu půdního bloku není širší než
4 metry.
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porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje
rokem následujícím po roce založení lesního
porostu,
b) zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení lesního
porostu do konce pátého roku po roce založení
lesního porostu vykazoval porost znaky péče
a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou
výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné
ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného
pozemku neklesne v tomto období pod 80 %
minimálního počtu stanoveného podle přílohy
č. 1 k tomuto nařízení, a
c) bude dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená
v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.
(3) Dotace na založení lesního porostu se poskytne, jestliže
a) plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu jsou
na pozemku osázeny v souladu s předloženým
projektem založení lesního porostu podle § 5
odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž
musí být dodrženy minimální počty jedinců
jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených
v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se započte i neosázená plocha podle § 7 odst. 3,
b) žadatel po založení lesního porostu ohlásil
změnu druhu zemědělské kultury v evidenci
využití půdy a

(2) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne pod podmínkou, že žadatel

c) počet životaschopných jedinců jednotlivých
druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných
na zalesněném pozemku neklesne v období ode
dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na
založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu
těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

a) dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního

(4) Fond poskytne dotaci na založení lesního
porostu v příslušném kalendářním roce nejvýše na
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výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do
ohlášení podle § 4.
§9
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
uvedenou v § 8 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet
životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních
dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení
rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku
klesl na hodnotu
a) nižší než 90 % a zároveň vyšší nebo rovnou
80 %, dotaci na založení lesního porostu na
daném dílu půdního bloku sníží o 5 %,
b) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou
70 %, dotaci na založení lesního porostu na
daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
c) nižší než 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku neposkytne.
(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) působení biotických nebo
abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel
bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující
splnění stanovených podmínek a provedení dosadby
oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři,
postup podle odstavce 1 se neuplatní.
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet
životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních
dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení
rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku
klesl na hodnotu
a) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou
70 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci
za ukončení zemědělské výroby na daném dílu
půdního bloku sníží o 10 %,
b) nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou
60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci
za ukončení zemědělské výroby na daném dílu
půdního bloku sníží o 20 %,

c) nižší než 60 %, dotaci na péči o lesní porost
nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby
na daném dílu půdního bloku neposkytne.
(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) působení biotických nebo
abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel
bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující
splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři,
postup podle odstavce 3 se neuplatní.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
uvedenou v § 6 odst. 4 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti9) a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a v jednotné
žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na
péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 1 %10),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na
péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 2 %10), nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby
o 3 %10).
(6) Nedoručí-li žadatel formulář jednotné žádosti podle § 6 odst. 4, sníží Fond dotaci na péči
o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské
výroby o 3 %.
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
uvedenou v § 8 odst. 3 písm. b), sníží dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku
o 3 %.
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku
uvedenou v § 8 odst. 2 písm. c), dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie11).

10

) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

11
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(9) V případě opakovaného nesplnění některé
z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle
odstavce 3, 6 nebo 7 se dotace sníží o dvojnásobek
snížení stanoveného dotčeným ustanovením.
(10) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky
více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.
§ 10
Vrácení dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
uvedenou v § 8 odst. 2 písm. a), rozhodne o vrácení
dotace poskytnuté v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy nebo její části odpovídající výměře
zalesněné zemědělské půdy, na které žadatel podmínku nesplnil.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, dojde-li k nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. a)
v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b) provedení pozemkové úpravy13), nebo
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu14).
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet
životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních
dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení
rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku
klesl na hodnotu
a) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou
70 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 5 %,
b) nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou
60 %, rozhodne Fond o vrácení části poskyt-
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nuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 10 %,
c) nižší než 60 %, rozhodne Fond o vrácení části
poskytnuté dotace na založení lesního porostu
na daném dílu půdního bloku ve výši 30 %.
(4) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž
byla dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské
půdy již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její
poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které byly důvodem pro
snížení dotace.
§ 11
Převod závazku
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem,
ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba,
která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zalesněného pozemku nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto
skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití
půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek stanovených tímto nařízením,
nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu
části nebo celého obchodního závodu dojde u žadatele ke snížení výměry zalesněného pozemku, na
kterou je poskytována dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy, a nabyvatel části nebo
celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí
Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do
30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních

12

) 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.

13

) 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.

14

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže
pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na
nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném
rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního
závodu bude pokračovat v plnění podmínek tohoto
nařízení na nepřeváděné části obchodního závodu,
Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace
nerozhodne.
(3) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal
v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nabyté výměře zalesněného pozemku podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu
období, ve kterém původní žadatel nebo nabyvatel
žádal o dotace podle tohoto nařízení, ke snížení výměry zalesněného pozemku nebo k nesplnění jiných
podmínek tohoto nařízení, rozhodne Fond o vrácení
dotace nabyvatelem podle zjištěného porušení.
§ 12
Společná ustanovení
(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší
moci15), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.
(2) Způsobilost půdy podle § 3 odst. 2 pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo dotace za
ukončení zemědělské výroby se posuzuje ke dni doručení žádosti o dotaci na založení lesního porostu.
§ 13
Zaokrouhlování
Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa.
§ 14
Přechodné ustanovení
Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí
dotace na založení lesního porostu podle § 5 v roce
2015, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 31. října
2015.

15
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ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády
o stanovení některých podmínek
poskytování národních doplňkových plateb
k přímým podporám
§ 15
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení
vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb.,
nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení
vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 50/2015
Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Žadatel o poskytnutí platby podle odstavce 1 doručí Fondu žádost o její poskytnutí do 15. května
příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci
jednotné žádosti21).“.
Poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES)
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.“.

2. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Při posuzování žádosti o platbu na rok
2015 Fond neuplatní snížení plateb nebo zamítnutí
žádosti podle odstavce 1, pokud byla žádost doručena do 29. května 2015.“.
§ 16
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená
podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se
dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
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ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících
nařízení vlády

Částka 76

mědělské půdy a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, nejde o porušení ochrany trvalých
travních porostů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie25).
25

) Čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013.“.

§ 17
V § 10 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení
některých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 25 zní:
„(4) Jsou-li plochy podle odstavce 1 přeměněné
podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření zalesňování ze-

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 18
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb.
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186
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 3. července 2015
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 15. 1. 2015 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Česko-moravským odborovým sdružením a organizací zaměstnavatelů – Asociací Českého papírenského
průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro
další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností
CZ – NACE s číselným označením 17.11 a 17.12.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

