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60
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2012
o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 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. a zákona č. 291/2009 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis
Evropské unie“) některé podmínky poskytování
zvláštní podpory podle předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro režimy přímých podpor2), které
jsou poskytovány zemědělcům (dále jen „platba
zvláštní podpory“) Státním zemědělským intervenčním
fondem (dále jen „Fond“).

a) brambory pro výrobu škrobu,
b) chmel,
c) tele masného typu,
d) bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, nebo
e) krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.
(2) Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory
je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května roku, na který je platba požadována (dále jen „příslušný kalendářní rok“).
(3) Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory
kromě náležitostí stanovených správním řádem a předpisem Evropské unie3) obsahuje

Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory

a) seznam a výměru všech půdních bloků podle § 3a
odst. 3 zákona o zemědělství, popřípadě dílů půdních bloků podle § 3a odst. 4 zákona o zemědělství
zemědělské půdy evidovaných v evidenci půdy na
žadatele podle § 3a až 3k zákona o zemědělství
(dále jen „evidence“) a jejich zákres v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,

(1) Fond poskytne platbu zvláštní podpory podle
§ 1 na základě žádosti na

b) označení a způsob využití4) všech půdních bloků,
popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a),

§2

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence
skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně
nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení
(ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby
podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých
podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost
v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.

2

) Čl. 68 až 72 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

3

) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

4

) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
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c) prohlášení žadatele o tom, že do žádosti uvedl veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá, a zavazuje
se na ní dodržovat podmínky podmíněnosti5) po
celý kalendářní rok.
§3
Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu může být fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci jako orná půda
podle § 3i písm. a) zákona o zemědělství.
(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní
podpory na brambory pro výrobu škrobu je
a) smlouva o pěstování brambor pro výrobu škrobu
nebo její kopie, uzavřená žadatelem o poskytnutí
platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu
škrobu s výrobcem škrobu6) pro příslušný hospodářský rok,
b) potvrzení o účasti žadatele o poskytnutí platby
zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu
na odborném školení v příslušném kalendářním
roce konaném Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským k podmínkám pěstování
brambor pro výrobu bramborového škrobu stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c) seznam a výměra půdních bloků, popřípadě dílů
půdních bloků, jichž se podaná žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu týká,
d) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene c) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
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pěstovány brambory pro výrobu škrobu; rozhodující
jsou údaje evidované v evidenci.
(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na výměru orné
půdy, která je
a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle tohoto nařízení vlády,
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne
doručení žádosti Fondu do 31. října příslušného
kalendářního roku,
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je
evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského
a environmentálního stavu uvedených v příloze
č. 2 k tomuto nařízení9) po celý příslušný kalendářní rok,
e) udržována podle podmínek pěstování brambor
pro výrobu škrobu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení do 31. října příslušného kalendářního roku.
(5) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na výměru orné
půdy, na které jsou pěstovány brambory pro výrobu
bramborového škrobu, podle odstavce 4 v plné výši,
pokud žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory
na brambory pro výrobu škrobu splňuje podmínky
stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok
dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení9), nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu podle předpisu Evropské
unie1), nebo podle § 8.

e) uznávací list7) o uznání odrůdy brambor.
(3) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout
platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu
škrobu, činí nejméně 1 ha orné půdy, na které jsou

§4
Zvláštní podpora na chmel
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní pod-

5

) Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

6

) § 2 písm. b) nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace
trhu se škrobem.

7

) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

8

) Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

9

) Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
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pory na chmel může být fyzická nebo právnická osoba
obhospodařující zemědělskou půdu, která je na tuto
osobu vedena v evidenci jako chmelnice podle § 3i
písm. d) zákona o zemědělství a je na ní pěstována aromatická odrůda chmele uvedená v podmínkách pěstování chmele stanovených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní
podpory na chmel je
a) potvrzení o účasti žadatele o poskytnutí platby
zvláštní podpory na chmel na odborném školení
v příslušném kalendářním roce konaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským k podmínkám pěstování chmele stanoveným
v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
b) seznam a výměra půdních bloků, popřípadě dílů
půdních bloků, jichž se podaná žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel týká,
c) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě půdních
bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(3) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout
platbu zvláštní podpory na chmel, činí nejméně 1 ha
chmelnice; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci.
(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na chmelnici, která je
a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle tohoto nařízení,
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne
doručení žádosti Fondu do konce příslušného kalendářního roku,
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je
evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského
a environmentálního stavu uvedených v příloze
č. 2 k tomuto nařízení po celý příslušný kalendářní
rok,
e) udržována podle podmínek pěstování chmele uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení po celý
příslušný kalendářní rok.
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(5) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na výměru chmelnice, na které je pěstován chmel, podle odstavce 4 v plné výši, pokud žadatel
o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel splňuje
podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského
a environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení9), nenastane-li skutečnost vedoucí ke
snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na chmel podle předpisu Evropské unie1), nebo
podle § 8.
§5
Zvláštní podpora na tele masného typu
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu může být fyzická nebo
právnická osoba, která na hospodářství registrovaném
v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona10) (dále jen „ústřední evidence“) vykázala narození telete masného typu v období od 1. dubna roku
předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Matkou telete, na které je podávána žádost
o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného
typu, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka podle předpisu Evropské unie, kterým se
stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce11), a zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu
evidovaný v ústředním registru plemeníků12); seznam
masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(3) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní
podpory na tele masného typu je seznam telat podle
odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich
systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce podle ústředního registru plemeníků12) a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek
k platbě na tele masného typu je stanoven v příloze
č. 5 k tomuto nařízení.

10

) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11

) Čl. 109 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

12

) § 15 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
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(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na tele masného typu na celkový počet velkých
dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období stanoveném v odstavci 1, na základě
údajů podle odstavce 3, jestliže celková částka přímých
plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být
poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8).
(5) Fond platbu zvláštní podpory na tele masného
typu neposkytne na tele masného typu, jehož matkou
je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na krávy chované
v systému s tržní produkcí mléka podle § 7.
(6) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na tele
masného typu v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí
platby zvláštní podpory na tele masného typu splňuje
podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského
a environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení9) a nenastane-li skutečnost vedoucí ke
snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu podle předpisu Evropské
unie1), nebo podle § 8.
§6
Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy,
pasené na travních porostech
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních
porostech evidovaných na žadatele v evidenci může být
fyzická nebo právnická osoba, která chová a pase bahnice, popřípadě kozy, určené předpisem Evropské unie,
kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce13), na travních porostech14) v období nejméně
od 15. května do 11. září příslušného kalendářního
roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.
(2) Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory
na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech je povinen v období stanoveném v odstavci 1
denně vést a po dobu 5 let od data podání žádosti
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uchovávat záznam o pastvě obsahující informace, ze
kterých vyplývá
a) identifikační číslo pasené bahnice, popřípadě kozy;
pokud žadatel pase veškeré bahnice, popřípadě
kozy, ze stáje nebo hospodářství evidovaného
v ústřední evidenci, postačí do záznamu o pastvě
místo identifikačních čísel bahnic, popřípadě koz,
uvést číslo stáje nebo registrační číslo hospodářství,
b) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, využívaného v příslušný kalendářní den
k pastvě, přičemž je-li bahnice, popřípadě koza,
pasena v jeden kalendářní den na více půdních
blocích, uvedou se identifikační čísla všech těchto
půdních bloků,
c) datum pastvy bahnic, popřípadě koz, pasených na
travních porostech.
(3) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní
podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech je seznam bahnic, popřípadě koz, podle
odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích
jednotek k platbě na bahnice, popřípadě kozy, pasené
na travních porostech je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(4) Fond poskytne žadateli platbu na bahnice, popřípadě na kozy, pasené na travních porostech na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených
podle počtu chovaných a pasených bahnic, popřípadě
koz, na základě údajů podle odstavce 3, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké
dobytčí jednotky a celková částka přímých plateb,
o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta
před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném
kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8).
(5) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na
bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech
v plné výši, pokud žadatel splňuje podmínky stanovené
tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního
stavu stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení9) a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě ne-

13

) Čl. 100 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

14

) § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona
č. 291/2009 Sb.
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poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.
§7
Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní
produkcí mléka
(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí
mléka je fyzická nebo právnická osoba, která chová
krávy v systému s tržní produkcí mléka (dále jen
„dojnice“) na hospodářství registrovaném v ústřední
evidenci ke dni 31. března příslušného kalendářního
roku.
(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní
podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí
mléka je
a) seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni
31. března příslušného kalendářního roku, včetně
identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, systému
chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet
velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na dojnice je stanoven v příloze č. 5
k tomuto nařízení,
b) formulář prokazující podíl příjmů nebo tržeb za
prodané mléko na celkových příjmech nebo
tržbách ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3
písm. a) až e) zákona o zemědělství za kalendářní
rok předcházející datu podání žádosti; do celkových příjmů nebo tržeb se nezapočítávají příjmy
nebo tržby z provozu zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů, dotace a náhrady škodní události za
kalendářní rok předcházející datu podání žádosti,
c) kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli
za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti.
(3) Fond platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka poskytne žadateli o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy
chované v systému s tržní produkcí mléka na celkový
počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle seznamu dojnic podle odstavce 2 písm. a), pokud podíl

15

Částka 24

příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) za kalendářní rok předcházející datu
podání žádosti je vyšší nebo roven 15 %.
(4) Fond určí sazbu na platbu zvláštní podpory na
krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
a) v plné výši, pokud podíl příjmů nebo tržeb za
prodané mléko na celkových příjmech nebo
tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2
písm. b) za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 30 % a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8, nebo
b) v poloviční výši, pokud podíl příjmů nebo tržeb za
prodané mléko na celkových příjmech nebo
tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2
písm. b) za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 % a nižší než
30 % a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení,
popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory
na krávy chované v systému s tržní produkcí
mléka podle předpisu Evropské unie1), nebo podle
§ 8.
(5) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na
krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek je nejméně 2 velké dobytčí jednotky a jestliže celková částka
přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má
být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení
z plateb zvláštní podpory na krávy chované v systému
s tržní produkcí mléka v daném kalendářním roce, je
nejméně 100 EUR8).
(6) Fond neposkytne platbu zvláštní podpory na
krávy chované v systému s tržní produkcí mléka na
krávu,
a) na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na chov krav bez tržní produkce
mléka15),
b) na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na tele masného
typu podle § 5.
(7) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na

) § 8 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým
podporám, ve znění nařízení vlády č. 86/2010 Sb.
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krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v plné
výši, pokud žadatel splňuje podmínky stanovené tímto
nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky
dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení9) a nenastane-li
skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí
platby zvláštní podpory na krávy chované v systému
s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské unie1),
nebo podle § 8.
§8
Snížení platby nebo zamítnutí žádostí
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 2
neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie16) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou
v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti
a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy
uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %16),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy
uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %16),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží
platbu o 3 %16).
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost
o platbu podle § 3 až 7 po lhůtě stanovené v § 2, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené předpisem
Evropské unie17), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisu Evropské unie17).
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby
zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu nedodržel podmínky pěstování brambor pro výrobu
škrobu stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu
škrobu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby
zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu zamítne podle předpisu Evropské unie18).
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby
zvláštní podpory na chmel nedodržel podmínky pěstování chmele stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
platbu zvláštní podpory na chmel sníží, popřípadě žá-
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dost o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel
zamítne podle předpisu Evropské unie18).
(5) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek telat masného typu narozených žadateli o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu v období stanoveném v § 5 je
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu, použije pro výpočet
platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený
v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na
tele masného typu, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu, platbu sníží, popřípadě
žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na
tele masného typu zamítne podle předpisu Evropské unie19).
(6) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek bahnic, popřípadě koz, chovaných a pasených
žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na
bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech
v období stanoveném v § 6 je
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, použije pro výpočet platby počet
velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti
o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice,
popřípadě kozy, pasené na travních porostech,
nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, platbu sníží, popřípadě žádost
o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice,
popřípadě kozy, pasené na travních porostech zamítne podle předpisu Evropské unie20).
(7) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem o poskytnutí platby
zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní

16

) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

17

) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

18

) Čl. 57, 58, 60 a 69 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

19

) Čl. 65 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

20

) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
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produkcí mléka podle § 7 ke dni 31. března příslušného
kalendářního roku je
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí
mléka, použije pro výpočet platby počet velkých
dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí
platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí
mléka, platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí
platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka zamítne podle předpisu
Evropské unie19).
(8) Zjistí-li Fond, že zjištěný podíl příjmů nebo
tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo
tržbách ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 2
písm. b) za kalendářní rok předcházející datu podání
žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy
chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 7
(dále jen „zjištěný podíl“) je
a) vyšší nebo roven 15 % a zároveň nižší než 30 %
a podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na
celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské
výroby podle § 7 odst. 2 písm. b) za kalendářní
rok předcházející datu podání žádosti o poskytnutí
platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dále jen
„deklarovaný podíl“) je vyšší nebo roven 30 %,
sníží Fond žadateli platbu vyplývající ze zjištěného
podílu, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, o 50 %,
b) vyšší než deklarovaný podíl, použije pro výpočet
platby deklarovaný podíl.
(9) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde

o systém pro identifikaci a evidenci skotu21), platbu
zvláštní podpory na tele masného typu nebo platbu
zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní
produkcí mléka sníží, popřípadě žádost o poskytnutí
platby zvláštní podpory na tele masného typu nebo
žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy
chované v systému s tržní produkcí mléka zamítne podle předpisu Evropské unie19).
(10) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud
jde o systém pro identifikaci a evidenci bahnic a koz,
platbu zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy,
pasené na travních porostech, sníží, popřípadě žádost
o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech zamítne
podle předpisu Evropské unie20).
(11) Nepředloží-li žadatel o poskytnutí platby
zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené
na travních porostech v průběhu kontroly na místě
záznam o pastvě podle § 6 odst. 2 nebo předloží-li
záznam o pastvě neúplný, Fond žadateli zvláštní podporu na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních
porostech neposkytne.
(12) Ustanovením odstavců 1 až 11 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).
§9
Zveřejnění výše plateb
Výši sazby plateb podle § 3 až 7 zveřejní Fond
nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního
roku na svých internetových stránkách a nejméně v jednom celostátním deníku.
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.

21

Částka 24

) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
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61
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby
na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.,
a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
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. a zákona č. 291/2009 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. a zákona č. 291/2009
Sb.:

Čl. I
Změna nařízení vlády
o stanovení některých podmínek
pro poskytování platby na krávy
chované v systému s tržní produkcí mléka
V § 4 nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na
krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, se
doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou
č. 19 zní:
„(6) Platbu podle odstavců 1 až 4 poskytne Fond
pro žádosti podané v roce 2012 a v následujícím období
podle jiného právního předpisu19).
19

Čl. II
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření
V § 13 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. 78/2010 Sb. a nařízení vlády
č. 282/2011 Sb., odstavec 5 zní:
„(5) Sazba dotace podle odstavce 4 písm. c) až g),
i), j), l) nebo m) se sníží o 112 EUR/ha, jde-li o půdní
blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny
zvláště chráněného území5), popřípadě ve zranitelné
oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty
první nařízení vlády č. 103/2003 Sb.; v případě odstavce 4 písm. a), b) nebo k) se dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů na půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na území 1. zóny zvláště
chráněného území5), popřípadě ve zranitelné oblasti na
území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení
vlády č. 103/2003 Sb. neposkytne; nachází-li se půdní
blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného území5) jen zčásti, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho
dílu.“.
Čl. III
Účinnost

) § 7 nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých
podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům.“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.
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62
VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2012,
kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného
na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění,
ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona
č. 26/2008 Sb.:

důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového
pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb., se slova
„pro výpočet za rok 2009 a 2010 a koeficientu 0,9524
pro výpočet za rok 2011 a následující roky“ zrušují.

Čl. I

Účinnost

V § 4 odst. 2 vyhlášky č. 76/2005 Sb., o stanovení
způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Čl. II

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 24. února 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.,
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku
a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových
výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění
odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve
znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/
/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb. a vyhlášky č. 368/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „odst. 1 a 2“
zrušují.
2. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny
podle § 6 a paušální částky náhrady hotových výdajů
podle § 13 odst. 1, případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka
podle § 13 odst. 1. Za základ odměny se považuje výše
pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství
pohledávky se přitom nepřihlíží. V případě exekuce
ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité
částky nesmí záloha na náklady exekuce přesáhnout
50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v § 7
až 10 anebo paušální částku náhrady hotových výdajů
podle § 13 odst. 1, případně odhad účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka
podle § 13 odst. 1.“.
3. V § 13 odst. 1 se slova „znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady“ nahrazují slovy „odborná
vyjádření“.
4. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3
a 4, které znějí:

„(3) Splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok, nepřevyšuje-li vymožené plnění
10 000 Kč a uhradí-li povinný zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750 Kč. Ustanovení
odstavce 2 se použije obdobně.
(4) Exekutorovi náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké posudky a překlady,
které je exekutor povinen prokázat. Tato náhrada není
zahrnuta do paušální částky podle odstavců 1 a 3.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5
až 7.
5. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za
společnou cestu ve více exekučních řízeních vedených
týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů
pouze jednou. Exekutor má v každém z těchto řízení
nárok na poměrnou část náhrady cestovních výdajů.“.
6. V § 13 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
7. V § 13 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění
nebo 2 povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 o 30 %. Je-li exekučního řízení účastno více oprávněných než 2 nebo
více povinných než 2, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 bez
ohledu na počet účastníků o 50 %.“.
8. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Náhrada za promeškaný čas strávený cestou
do místa, které není sídlem jeho úřadu, náleží exekutorovi pouze jednou, vykonal-li v tomto místě úkony ve
více exekučních řízeních. Exekutor má v každém
z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady za
promeškaný čas podle počtu úkonů vykonaných v jednotlivých exekučních řízeních.“.
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Čl. III

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
Čl. II

Účinnost

Přechodné ustanovení
Bylo-li usnesení o nařízení exekuce vydáno do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2012.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 24. února 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.,
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a
písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

2. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , ledaže je uplatněno jako samostatný předmět
řízení“.

Čl. I

3. V § 5 písm. c) se částka „15 000 Kč“ nahrazuje
částkou „20 000 Kč“.

Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky č. 277/2006 Sb., se mění takto:

4. V § 5 písm. d) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje
částkou „15 000 Kč“.
5. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové
újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se
postupuje podle § 3.“.
6. § 7 zní:

1. V § 3 odstavec 1 zní:
„§ 7

„(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je
předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné
penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3
až 6, činí

1. do 100 Kč

1 000 Kč,

a) ve věcech upravených zákonem o rodině

2. přes 100 do 500 Kč

1 500 Kč,

3. přes 500 do 1 000 Kč

2 500 Kč,

b) ve věcech obchodních společností,
družstev a jiných právnických osob

4. přes 1 000 do 2 000 Kč

3 750 Kč,

5. přes 2 000 do 5 000 Kč

4 800 Kč,

6. přes 5 000 do 10 000 Kč

7 500 Kč,

7. přes 10 000 do 200 000 Kč

8. přes 200 000 Kč
do 10 000 000 Kč

9. přes 10 000 000 Kč

7 500 Kč a
17 % z částky přesahující 10 000 Kč,
39 800 Kč a
2 % z částky přesahující 200 000 Kč,

235 800 Kč a
0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.“.

5 000 Kč,
20 000 Kč.“.

7. V § 8 se částka „9 000 Kč“ nahrazuje částkou
„10 000 Kč“.
8. V § 9 se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou
„3 000 Kč“.
9. V § 10 odst. 1 se částka „7 000 Kč“ nahrazuje
částkou „10 000 Kč“.
10. V § 10 odst. 2 se částka „8 000 Kč“ nahrazuje
částkou „10 000 Kč“.
11. V § 11 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou
„10 000 Kč“.
12. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce
(dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba odměny,
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advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více
než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená
podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 50 %.“.
Čl. II

b) jde-li o splnění jiné povinnosti

5 000 Kč.“.

13. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavce 2, který zní:
„(2) Při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí činí sazba odměny 5 000 Kč.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
14. § 19a zní:

Přechodné ustanovení
Při určení výše paušální odměny za zastupování
účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém
stupni občanského soudního řízení, které nebylo
v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této
vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. III

„§ 19a
Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné
věci společně 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny
stanovená podle této vyhlášky o 30 %. Zastupoval-li

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2012.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. února 2012
o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byl u něj uložen v období od 19. 1. – 16. 2. 2012 Dodatek č. 1
a Dodatek č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 2011–2012 platný pro rok 2012 uzavřený mezi
smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
2. Dodatek č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřený mezi smluvními stranami
Odborovým svazem energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.
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