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O B S A H:
235. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve
znění pozdějších předpisů
236. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
237. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů
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235
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. července 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/
/2013 Sb. a nařízení vlády č. 117/2014 Sb., se mění
takto:
1. § 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Akční program
(1) Akční program se vztahuje na fyzické nebo
právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, používají a skladují
hnojiva a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen „zemědělský podnikatel“).
(2) Pokud se obchodní závod zemědělského
podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně,
vztahuje se akční program
a) na zemědělské pozemky podle § 5 ve zranitelných oblastech, s výjimkou požadavku podle
§ 8 odst. 1, nebo
b) na všechny skladovací prostory statkových
hnojiv, pokud jde o požadavek podle § 9
odst. 1.
(3) Akční program se nevztahuje na pěstování
plodin ani na používání a skladování hnojiv pro
účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.“.
2. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) díl půdního bloku nebo jeho část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle
uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.“.

3. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , jako je digestát“.
4. V § 6 odst. 1 se slova „zemědělském pozemku“ nahrazují slovy „orné půdě a trvalých travních porostech“.
5. V § 6 odst. 2 se slova „na hnojení zakrytých
ploch, například skleníky a fóliovníky“ nahrazují
slovy „na hnojení ploch ve sklenících, fóliovnících
nebo pařeništích“.
6. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jestliže dojde v obchodním závodě k havarijní situaci, postupuje se podle vyhlášky č. 450/2005
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších
předpisů, a zákaz hnojení podle odstavce 1 se nepoužije.“.
7. § 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně
klimatických podmínek stanoviště
(1) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek
určí zemědělský podnikatel podle potřeb jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle
pěstitelských podmínek. Pro hnojení jednotlivých
plodin jsou stanoveny limity v tabulkách č. 4 až 6
v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tyto limity je nutné
dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích.
V případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny.
(2) Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám, s výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5
a 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jedné ze tří vý-
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nosových hladin uvedených v tabulkách č. 1 až 3
v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to s využitím
systému bonitovaných půdně ekologických jednotek
stanoveným vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Na zemědělském pozemku lze hnojit podle
limitů pro vyšší výnosovou hladinu, než do jaké je
pozemek zařazen podle odstavce 2, pokud zemědělský podnikatel na základě jím vedené evidence pro
účely kontroly doloží Ústřednímu kontrolnímu
a zkušebnímu ústavu zemědělskému údaje o maximálních výnosech všech plodin na zemědělském pozemku nejméně za posledních 5 kalendářních let.
Výnosů odpovídajících vyšší výnosové hladině dosáhne v těchto letech nejméně třikrát.
(4) Plodiny a kultury neuvedené v tabulkách
č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení nemají
stanovený limit přívodu dusíku a hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle
pěstitelských podmínek. Limity přívodu dusíku
pro zeleninu se použijí pouze v případě jejího pěstování na orné půdě a stanoví se na základě výnosů
dosahovaných na zemědělském pozemku doložených pro účely kontroly na základě evidence vedené
zemědělským podnikatelem. Při prvním pěstování
zeleniny v obchodním závodě se použijí limity pro
střední výnos.
(5) Za účelem dodržení limitu přívodu dusíku
se postupuje takto:
a) dusík z minerálních hnojiv a hnojiv s rychle
uvolnitelným dusíkem použitých k podpoře
rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu,
b) při pěstování plodin ve směsích je limit určen
nejvyšším limitem plodiny ve směsi,
c) do přívodu dusíku je započítán celkový dusík
z minerálních hnojiv a dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce, a to
1. 30 % z celkového dusíku hnojiv s pomalu
uvolnitelným dusíkem a upravených kalů,
2. 60 % z celkového dusíku hnojiv s rychle
uvolnitelným dusíkem, s výjimkou kejdy
prasat, nebo
3. 70 % z celkového dusíku kejdy prasat,

Strana 3491

d) pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí
údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje
uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 377/2013
Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
(6) Požadavky na hnojení zeleniny pěstované
na celkové ploše větší než 20 ha jsou tyto:
a) rozbor vzorku půdy odebraného z každé plochy zemědělského pozemku se zeleninou, a to
z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm
pro zjištění obsahu minerálního dusíku, se provede před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny v příslušném kalendářním roce,
b) obsah minerálního dusíku v půdě přesahující
30 kg N/ha zjištěný rozborem podle písmene a) se započte do limitu uvedeného v tabulce č. 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
c) odběry a rozbory vzorků půdy provede akreditovaná laboratoř a
d) záznamy o výsledcích rozborů jsou uchovány
nejméně po dobu 7 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden.
(7) Omezení dávek dusíku na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny, které je stanoveno
v tabulce č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
a) se vztahuje k období od 15. června příslušného
kalendářního roku do začátku období zákazu
hnojení uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 2
k tomuto nařízení,
b) závisí na začlenění zemědělského pozemku do
jednoho ze tří aplikačních pásem podle rizika
vyplavení dusičnanů z půdního profilu vymezených v tabulkách č. 2 až 5 v příloze č. 2 k tomuto
nařízení, s využitím systému bonitovaných
půdně ekologických jednotek stanovených vyhláškou č. 327/1998 Sb.,
c) se týká hnojení k následným ozimým plodinám,
meziplodinám, podpoře rozkladu slámy nebo
k následným jarním plodinám a
d) se vztahuje pouze na minerální dusíkatá hnojiva
a hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.
(8) Pro stanovení dávek dusíku podle tabulky
č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení v období po
sklizni hlavní plodiny se postupuje takto:
a) jednotlivé dávky různých způsobů hnojení
a různých hnojiv nelze sčítat,
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b) v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu
slámy je navíc možné použít nejvýše 20 kg
N/ha ve hnojivech podle písmene A nebo B
ke hnojení ozimých plodin následujících po
obilnině,
c) v rámci jednoho způsobu hnojení je možné dělení celkové dávky na dílčí dávky a
d) kombinování dílčích dávek při dodržení maximální celkové dávky dusíku je možné
1. mezi způsoby hnojení č. 1 a 3,
2. mezi hnojivy podle písmen A a B, při přepočtu dusíku v poměru 1 : 2, nebo
3. kombinací podle bodů 1 a 2.
(9) Za hnojení na podporu rozkladu slámy se
považuje přímé nebo následné hnojení do doby
předseťové přípravy pro následující ozimou plodinu
nebo do začátku období zákazu hnojení a za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro
zelené hnojení. Strniště po sklizni kukuřice na siláž
o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu.
(10) Pokud je v rámci zemědělského pozemku
více bonitovaných půdně ekologických jednotek patřících do různých výnosových hladin, aplikačních
pásem nebo do jiných skupin bonitovaných půdně
ekologických jednotek, začlení se takový zemědělský pozemek s přihlédnutím k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých
skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek
se použije vždy opatření hodnocené jako přísnější.
(11) Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 769), pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené
zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena
jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na
1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv
omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 399) je při
používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem
omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých
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hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha.
(12) Pokud je půda na zemědělském pozemku
zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá
sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky,
s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.
(13) Odstavce 7, 8, 11 a 12 se nevztahují na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při
pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském
pozemku.
(14) Na zemědělském pozemku nelze používat
dusíkaté hnojivé látky, pokud způsob jejich užití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku.“.
8. V § 8 odst. 1 a 5 se slova „zemědělského
podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
9. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Zemědělskými pozemky vhodnými ke
hnojení hnojivy podle odstavce 1 se rozumí veškeré
užívané zemědělské pozemky obchodního závodu,
s výjimkou úhorů nebo zemědělských pozemků,
které nelze na žádné jejich části hnojit, zejména v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech
vodních zdrojů.“.
10. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „zemědělské
půdě“ nahrazují slovy „zemědělském pozemku“.
11. § 9 včetně nadpisu zní:
„§ 9
Skladování dusíkatých hnojivých látek
ve zranitelných oblastech
(1) Zemědělský podnikatel zajistí skladovací
prostory pro statková hnojiva6) s minimální kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční produkci; to neplatí pro
a) hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor nejméně pro pětiměsíční produkci,
nebo
b) tuhá statková hnojiva, při možnosti uložení na
zemědělském pozemku před jejich použitím.
(2) Snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného
právního předpisu7) a technický stav skladovacích
zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).
(3) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení
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hospodářských zvířat a kompost lze uložit na zemědělském pozemku pouze způsobem, který neohrozí
životní prostředí. Doba uložení statkových hnojiv
bez meziskladování nesmí přesáhnout 12 měsíců,
při jejich meziskladování podle odstavce 4 pak 9 měsíců. Kompost lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců.
Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit
tato hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na tomto zemědělském pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu11), pokud je
a) zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,
b) složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru
povrchových vod, na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně
100 m od útvaru povrchových vod,
c) složiště umístěno na půdě zemědělského pozemku, která
1. nebyla meliorována odvodněním,
2. není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 769),
3. není lehkou písčitou půdou nebo půdou na
velmi propustném podloží vymezenou v bodech 1 a 2 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení a
4. není ornou půdou vymezenou v bodech 11
a 12 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto
nařízení,
d) zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody a
e) tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m, při orientaci složiště delší
stranou po spádnici.
(4) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení
skotu, prasat a drůbeže mohou být uložena na zemědělském pozemku až po jejich tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje
s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně
3 týdny. Pokud je průměrná denní spotřeba steliva
při ustájení skotu větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu, a to i po jejím následném
doplnění na potřebný podíl steliva, uložit na zemědělském pozemku bez meziskladování.“.
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12. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá
plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října příslušného kalendářního
roku.“.
13. V § 10 odst. 2 se slova „co nejpozději na
podzim“ nahrazují slovy „po 31. říjnu příslušného
kalendářního roku“.
14. V § 11 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
15. V § 11 odst. 1 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „půdy před erozí a“.
16. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 stupňů a na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se
sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat
dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě
orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po
jejich použití a přívodu dusíku ve výkalech a moči
při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném
pobytu na zemědělském pozemku. Požadavek na zapravení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.“.
17. V § 11 odst. 3 se slova „na trvalých travních
porostech“ nahrazují slovy „na zemědělském pozemku“.
18. V § 11 odst. 4 se slova „Odstavce 1 až 4“
nahrazují slovy „Odstavce 1 až 3“.
19. V § 12 odst. 1 se text „§ 7 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 14“.
20. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Odstavec 1 se nevztahuje na ponechané
skliditelné rostlinné zbytky ani na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při
jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a je
třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do
útvarů povrchových vod, poškození koryt a údolních
niv, zničení břehových porostů nebo znečištění
vod.“.
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21. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
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22. V příloze č. 2 se v nadpisu doplňují slova „na
orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny“.
23. V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:

24. V příloze č. 2 tabulka č. 6 zní:
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25. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
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Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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236
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. července 2016,
kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 441/2005 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.:

porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých
organických hnojiv, v případě orné půdy
bez porostu zapravených do 24 hodin po
jejich použití?“,“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení důsledků
porušení podmíněnosti poskytování
některých zemědělských podpor

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření
Čl. I
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.,
nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 263/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení
vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014
Sb., se mění takto:
1. V části A. bodě I. 2. se text „§ 11 odst. 2“
nahrazuje textem „§ 11 odst. 1“.
2. V části A. bodě I. 3. se text „§ 7 odst. 6“
nahrazuje textem „§ 7 odst. 12“.
3. V části A. bodě I. 4. se text „§ 7 odst. 8“
nahrazuje textem „§ 7 odst. 14“.
4. V části A. bod 5 zní:
„5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých
látek na zemědělských pozemcích s ornou
půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na
zemědělských pozemcích s trvalým travním

Čl. II
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.,
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., se mění takto:
1. V pořadovém čísle aktu 1 pořadových číslech
požadavků 4 a 8 ve sloupci Vymezení požadavku
v právním předpise ČR se text „§ 9 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 1 a 2“.
2. V pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle
požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 11 odst. 2“ nahrazuje
textem „§ 11 odst. 1“.
3. V pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle
požadavku 7 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text „§ 7 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 12“.
4. V pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle
požadavku 5 ve sloupci Znění požadavku se věta
„Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným
hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášena
v ústřední evidenci do 14 dnů od události?“ nahrazuje větou „Bylo hlášení o narození zvířat zasláno
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení,
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přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do
7 dnů ode dne, kdy k události došlo?“.
5. V pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle
požadavku 4 ve sloupci Znění požadavku se věta
„Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným
hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášena
v ústřední evidenci do 14 dnů od události?“ nahrazuje větou „Bylo hlášení o narození zvířat zasláno
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení,
přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů
ode dne, kdy k události došlo?“.
Čl. III
Přechodné ustanovení
Právní vztahy uvedené v příloze č. 1 pořadovém
čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 a pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 vzniklé přede dnem nabytí účinnosti části druhé čl. II
bodů 4 a 5 tohoto nařízení se posuzují podle nařízení
vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti části druhé čl. II bodů 4 a 5 tohoto
nařízení.
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům
Čl. IV
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 5, který zní:
„(5) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie25) se nejedná, jestliže u žadatele v souvislosti
s ukončením pozemkové úpravy podle zákona o pozemkových úpravách došlo po vydání rozhodnutí
o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům na dílu půdního bloku
a) ke změně evidence druhu zemědělské kultury
trvalý travní porost na jiný druh zemědělské
kultury stanovený v nařízení vlády č. 307/
/2014 Sb., nebo
b) k rozorání nebo přeměně trvalého travního po-
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rostu na jiný druh zemědělské kultury stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. V
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády
č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 63/2016 Sb., se
mění takto:
1. V § 23 odst. 4 se text „§ 7 odst. 5“ nahrazuje
textem „§ 7 odst. 11“.
2. V § 23 odst. 13 se text „§ 7 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 11“.
3. V příloze č. 1 části A. bodě I. 2. se text „§ 11
odst. 2“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 1“.
4. V příloze č. 1 části A. bodě I. 3. se text „§ 7
odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 12“.
5. V příloze č. 1 části A. bodě I. 4. se text „§ 7
odst. 8“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 14“.
6. V příloze č. 1 části A. bod 5 zní:
„5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých
látek na zemědělských pozemcích s ornou
půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na
zemědělských pozemcích s trvalým travním
porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých
organických hnojiv, v případě orné půdy
bez porostu zapravených do 24 hodin po
jejich použití?“,“.
ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství
Čl. VI
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách
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látek na zemědělských pozemcích s ornou
půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na
zemědělských pozemcích s trvalým travním
porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých
organických hnojiv, v případě orné půdy
bez porostu zapravených do 24 hodin po
jejich použití?“,“.

provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 3 se text „§ 7 odst. 5“ nahrazuje
textem „§ 7 odst. 11“.
2. V příloze č. 1 části A. bodě I. 2. se text „§ 11
odst. 2“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 1“.
3. V příloze č. 1 části A. bodě I. 3. se text „§ 7
odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 12“.

ČÁST ŠESTÁ

4. V příloze č. 1 části A. bodě I. 4. se text „§ 7
odst. 8“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 14“.

ÚČINNOST

5. V příloze č. 1 části A. bod 5 zní:
„5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých

Čl. VII
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 4
a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. července 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů
a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/
/2005 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.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření
ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění
nařízení vlády č. 285/2007 Sb., nařízení vlády č. 373/
/2010 Sb., nařízení vlády č. 173/2011 Sb., nařízení
vlády č. 251/2013 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013
Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) 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) 2015/
/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne
6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.“.

2. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „občanské sdružení, které4)“ nahrazují slovy
„spolek, který“.
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

3. V § 3 odst. 2 se slova „do 30. června kalendářního roku“ nahrazují slovy „do 1. srpna ve včelařském roce12)“ a slovo „kalendářní“ se nahrazuje
slovem „včelařský“.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368.“.

4. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „sdružení“
nahrazuje slovem „spolku“ a slova „cíl jeho činnosti“ se nahrazují slovy „účel spolku“.
5. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „funkcionářů
oprávněných jednat jménem sdružení“ nahrazují
slovy „osob oprávněných jednat za spolek“.
6. V § 3 odst. 3 písm. c) se slovo „sdružení“
nahrazuje slovem „spolku“.
7. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „ , předložených Ministerstvu vnitra, včetně všech jejich pozdějších změn“ zrušují.
8. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „v občanském
sdružení“ nahrazují slovy „ve spolku“.
9. V § 4 odst. 1, 2 a 4 se na konci písmene e)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
10. V § 4 odst. 2 písm. d) a v § 6 odst. 2
písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „chovatele včel“.
11. V § 4 odst. 4 písm. a) až e), § 5 odst. 3, § 6
odst. 3, § 7 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 3 a v § 8 odst. 3
se slova „31. srpna příslušného kalendářního roku“
nahrazují slovy „31. července v příslušném včelařském roce“.
12. V § 4 odst. 4 písm. a), c) a e) se slova „kalendářního roku“ nahrazují slovy „v příslušném včelařském roce“, slova „občanským sdružením“ se nahrazují slovem „spolkem“ a slovo „kalendářnímu“ se
nahrazuje slovem „včelařskému“.
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13. V § 6 odst. 1 se za slova „pro kočování
včelstev“ vkládají slova „mimo trvalé stanoviště“.
14. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 20“ nahrazují
slovy „mimo trvalé stanoviště a jehož nejmenší počet
včelstev evidovaných podle zvláštního právního
předpisu3) k 1. září v příslušném včelařském roce
je 20“.
15. V § 6 odst. 3 se slovo „kalendářním“ nahrazuje slovem „včelařském“.
16. Nadpis § 8 zní: „Obnova včelstev“.
17. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „chovatelům včel na území České republiky“.
18. V § 10 odstavec 1 zní:
„(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše
a) 6 000 Kč na pořádání nejvýše jednoho praktického kurzu pro chovatele včel podle § 4 odst. 1
písm. a) v jednom dni na jednom místě, a to
i v případě, kdy je pořádáno více praktických
kurzů v jednom dni na jednom místě,
b) 6 000 Kč na pořádání nejvýše jednoho semináře
podle § 4 odst. 1 písm. b) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno
více seminářů v jednom dni na jednom místě,
c) 3 000 Kč na pořádání nejvýše jedné přednášky
pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. c) na
jednom místě a v jednom dni, a to i v případě,
kdy je pořádáno více přednášek v jednom dni na
jednom místě,
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d) skutečně vynaložené náklady na jednotlivé
zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d) nejvýše
v částce podle části A přílohy č. 2 k tomuto
nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše
100 000 Kč, nebo
e) 15 000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení
jednotlivého včelařského kroužku podle § 4
odst. 1 písm. e), nejvýše však na 2 včelařské
kroužky vedené jedním vedoucím včelařského
kroužku.“.
19. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení
podle § 6 odst. 1 nejvýše v částce podle části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 150 000 Kč.“.
20. V § 10 odst. 5 se číslo „300“ nahrazuje
číslem „200“.
21. V § 10 odst. 6 se slova „podle odstavců 2
a 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. e) a odstavců 2, 4 a 5“ a slova „podle odstavců 1, 3 a 5“ se
nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 3“.
22. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud souhrn všech oprávněných nároků
podle odstavců 1 až 5 nedosáhne finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond
zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle
odstavce 5 poměrně zvýší.“.
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23. V příloze č. 2 část A včetně nadpisu zní:
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24. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:

25. V příloze č. 2 část D včetně nadpisu zní:
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace,
která byla zahájena podle nařízení vlády č. 197/
/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.
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2. Žádost o dotaci podle § 3 nařízení vlády
č. 197/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení, pro včelařský rok 2016/
/2017 doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. srpna 2016.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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