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73
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2015
o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

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.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb v oblastech Natura 2000
na zemědělské půdě (dále jen „Natura 2000“).

platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
(dále jen „platba“), jsou
a) ptačí oblasti2) nacházející se na území 1. zóny
národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3),
b) evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu4) nacházející se na území
1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), nebo
c) oblasti s jinými environmentálními omezeními5), kterými jsou území 1. zóny národních
parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.
§3

§2
Oblasti Natura 2000
Oblastmi Natura 2000, na které lze poskytnout

Žadatel o poskytnutí platby
(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická
nebo právnická osoba, která

1

) 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.
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.
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.
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.

2

) § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3

) § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

) § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

) Čl. 30 odst. 6 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění.
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a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha
zákona o zemědělství a
b) zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000
podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití
půdy“).
(2) O poskytnutí platby může požádat též
organizační složka státu podle zákona o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, která splňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. b).
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační
složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
(dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí platby do
15. května příslušného kalendářního roku, a to na
formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6).
§4
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) seznam dílů půdních bloků, na které žadatel
požaduje platbu, vedených v evidenci využití
půdy, a to včetně výměry těchto dílů půdních
bloků; jde-li o díl půdního bloku, který se celou
svojí výměrou nenachází na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2,
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.,
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
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poskytování některých zemědělských podpor,
po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a
d) zákres dílů půdních bloků podle písmene b)
v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000
nebo podrobnějším.
(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.
(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3
odst. 3, platba se za podmínek stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie7) sníží nebo
se žádost zamítne.
§5
Platba
(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2 s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost8).
(2) Výše platby za příslušný kalendářní rok se
vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle
§ 2 a sazby uvedené v odstavci 3.
(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti
Natura 2000 podle § 2 činí ročně 86 EUR.
(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 3 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 platba poskytuje. Není-li k tomuto datu
směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.
(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen

6

) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

7

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

8

) § 3 písm. b) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů.
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zčásti v oblasti Natura 2000 podle § 2, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci
využití půdy na nabyvatele.

(6) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.

§8

§6
Podmínky poskytnutí platby
Platba se poskytne, jestliže žadatel
a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000
podle § 2 nejméně na 1 ha zemědělské půdy
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na kterou lze podat žádost podle § 4
odst. 2,
b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,
1. dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené
v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, a

Poskytnutí snížené platby
Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
financování, řízení a sledování společné zemědělské
politiky11) 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 %12),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %12),
nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží
platbu o 3 %12).

2. dodržuje úplný zákaz používání hnojiv9),
s výjimkou pastvy hospodářských zvířat, a
c) má vedeny díly půdních bloků, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci využití půdy
na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 2
a zároveň se na těchto dílech půdních bloků nachází druh zemědělské kultury trvalý travní porost po celé uvedené období.
§7
Oznámení o převodu obchodního závodu
Oznámení o převodu obchodního závodu10)
doručí nabyvatel Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne,

§9
Neposkytnutí platby
(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel
nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. a).
(2) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel
nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. b) bodu 2.
Za nesplnění této podmínky se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení v průběhu kontroly na
místě13) nebo předložení takové evidence, ze které
není možné požadovaný údaj zjistit.
(3) Fond platbu na příslušný díl půdního bloku
neposkytne, zjistí-li, že žadatel na daném dílu půdního bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 6
písm. c).

9

) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

10

) Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

11

) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

12

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

13

) Čl. 49 až 53 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Fond platbu na výměru nabytou podle § 7
neposkytne, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních
dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních
bloků v evidenci využití půdy.
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§ 11
Společné ustanovení
Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené
tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14),
ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení
platby podle § 8 až 10 se nepoužijí.

§ 10

§ 12

Vrácení platby

Zaokrouhlování

Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž
byla platba již poskytnuta, nesplňoval podmínky
pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí
Fondu poskytnutou platbu za příslušný kalendářní
rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla
platba poskytnuta; obdobně se postupuje v případě
dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení platby.

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto
nařízení použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa.
§ 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2015.

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

14

) Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
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74
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

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.:

§2
Opatření dobré životní podmínky zvířat
Opatření dobré životní podmínky zvířat jsou
tvořena těmito podopatřeními:
a) zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále
jen „podopatření zvětšení lehacího prostoru
v chovu dojnic“),

Předmět úpravy

b) zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále
jen „podopatření zlepšení stájového prostředí
v chovu dojnic“),

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

c) zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované
v systému s tržní produkcí mléka, které jsou
březí a nachází se v období maximálně 60 dnů
před ukončením březosti (dále jen „podopatření

§1

1

) 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení
Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
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 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.

Sbírka zákonů č. 74 / 2015

Částka 36

Strana 1231

zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy“),

novení počtu velkých dobytčích jednotek je
uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat,
které zahrnuje

(2) O poskytnutí dotace může požádat též
organizační složka státu podle zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1
písm. a), c) a d).

1. titul zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do
ukončení první březosti (dále jen „prasničky“) a
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a
e) zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dnů po tomto
odstavu (dále jen „podopatření zvětšení plochy
pro odstavená selata“).
§3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická
nebo právnická osoba, která
a) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky2)
a splňuje podmínky uvedené v § 4,
b) je zemědělským podnikatelem podle zákona
o zemědělství,
c) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“) evidovaných v informačním systému
ústřední evidence hospodářských zvířat2) (dále
jen „ústřední evidence“) v případě podopatření
podle § 2 písm. a) až c); přepočítávací koeficient
pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
d) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké
dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední
evidenci3) v případě podopatření podle § 2
písm. d) a e); přepočítávací koeficient pro sta-

(3) Hospodářství evidované v ústřední evidenci3) (dále jen „hospodářství“), na kterém chová
osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka
státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace (dále jen
„uvedená zvířata“), není v období od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace
poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku (dále jen „doba závazku“) zařazeno v systému ekologického zemědělství v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace na
podopatření podle § 2 písm. a) až c), musí po celou
dobu závazku chovat dojnice na hospodářstvích uvedených v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené hospodářství“) ve stájích s technologií volného
ustájení.
§4
Aktivní zemědělec
(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí
5 000 EUR. Seznam nezemědělských činností podle
čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
(2) V případě, že se žadatele o poskytnutí do-

2

) Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.

3

) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství
a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
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tace podle § 3 týkají podmínky podle odstavce 1,
současně s žádostí o poskytnutí dotace
a) uvede na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem (dále jen „Fond“)
celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za poslední účetně
uzavřené období k datu podání žádosti o poskytnutí dotace a
b) přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad
jím uvedených údajů podle písmene a) o jeho
celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti
s účetními záznamy žadatele.
(3) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele; v tomto případě se
na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 2. Je-li tento
žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí o poskytnutí
dotace dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu,
vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky.
§5
Žádost o poskytnutí dotace
(1) Žádost o poskytnutí dotace žadatel doručí
Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku,
za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři
vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok
v rámci jednotné žádosti4).
(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje
a) náležitosti stanovené zákonem o zemědělství,
b) náležitosti podle § 9 až 13 vztahující se k jednotlivým podopatřením, na které žadatel o poskytnutí dotace žádá,
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c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje 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,
po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a
d) požadavek na zajištění osvědčení u vybraných
parametrů podle § 7.
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena
po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie5) sníží, popřípadě Fond žádost o poskytnutí dotace zamítne.
§6
Podmínky poskytnutí dotace
(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po
celou dobu závazku, pokud není v nařízení uvedeno
jinak,
a) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.,
b) chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem6),
c) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením
pro jednotlivá podopatření,
d) vede průběžně, nejpozději následující den po
provedeném úkonu, evidence podle § 10 odst. 2
písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2
písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) nebo § 13 odst. 2
písm. d) a uchovává tyto evidence pro potřeby
kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace
minimálně po dobu 10 let7).
(2) Rozhodné období pro stanovení velkých
dobytčích jednotek8) způsobilých pro poskytnutí
dotace je v případě podopatření podle § 2 písm. a)
až c), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od

4

) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

5

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

6

) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

7

) § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.

8

) Čl. 30 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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1. června do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, za který má být dotace poskytnuta (dále jen
„retenční období“), pro podopatření podle § 2
písm. d) bodu 1 je rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých velkých dobytčích jednotek8) doba
závazku; přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li
zjištěno u žadatele nedodržení podmínek opatření
dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto
nařízení vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.
§7
Osvědčení parametrů
(1) Žadatel podá Fondu na jím vydaném formuláři žádost o zajištění osvědčení u vybraných
parametrů (dále jen „osvědčení“) na uvedených
hospodářstvích, a to
a) u podopatření podle § 2 písm. a) až c) volné
ustájení dojnic,
b) u podopatření podle § 2 písm. a) celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor podle jednotlivých typů ustájení9) a počet lehacích prostor,
c) u podopatření podle § 2 písm. c) neomezený
přístup do výběhu včetně rozměru výběhu a
d) u podopatření podle § 2 písm. e) rozměry v m2
plochy lehacích prostor (kotců)9) a počet lehacích prostor.
(2) Osvědčení je zajištěno v průběhu doby závazku pro příslušný rok, ve kterém byla žádost o poskytnutí dotace podána, a je platné i v následujících
letech, nedošlo-li u žadatele ke změnám způsobu
ustájení10) nebo změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy.
(3) V případě, že žadateli již bylo zajištěno
osvědčení v předchozích letech, požádá podle odstavce 1 o vyhotovení nového osvědčení pro aktuální
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rok, ve kterém byla žádost o poskytnutí dotace podána, pouze v případě, že
a) došlo ke změně způsobu ustájení10),
b) došlo ke změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy, nebo
c) žádá na jiné hospodářství nebo objekt, který
žadatel využívá pro chov zvířat podle zákona
o zemědělství a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let.
(4) V případě změny způsobu ustájení10)
v rámci daného podopatření, nebo změny rozměrů
výběhu u objektu pro suchostojné krávy v průběhu
doby závazku, je žadatel povinen ohlásit Fondu na
jím vydaném formuláři tuto změnu do 7 dnů ode dne
provedení změny.
(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle
odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit parametry v rámci daného podopatření, Fond žádost o poskytnutí dotace pro dané podopatření zamítne.
§8
Hlášení stavu prasat
do integrovaného zemědělského registru
(1) Žadatel v případě podání žádosti o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 písm. d) a e)
zasílá elektronicky po celou dobu závazku orgánu
příslušnému pro vedení integrovaného zemědělského registru databáze ústřední evidence3) hlášení
o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy
jednou za měsíc samostatně za každé uvedené hospodářství v těchto kategoriích:
a) prasnice,
b) prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v daném měsíci s uvedením označení prasniček podle § 12 odst. 2 písm. b), data jejich narození
a data prvního zapuštění, nebo
c) selata v kategorii ode dne jejich odstavu do
40 dnů po tomto odstavu (dále jen „odstavené
sele“).
(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději

9

) Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

10

) § 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který
je hlášení zasíláno.
(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze
provádět nejpozději do 30 dnů po ukončení doby
závazku.
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volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2 na 1 dojnici,
případně jiné evidované hospodářské zvíře3).

§9

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných
dojnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

Podopatření zvětšení lehacího prostoru
v chovu dojnic

§ 10

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu
dojnic je seznam
a) registračních čísel uvedených hospodářství, na
kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b) čísel všech objektů podle zákona o zemědělství,
které žadatel využívá pro chov dojnic po celou
dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a), a
c) identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel
plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním
období.
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:
a) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek
dojnic,
b) zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru, a to tak, že
1. ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího
prostoru stáje činí 2,90 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3),
v případě jednořadého uspořádání boxů,
2,60 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m2 na
1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě použití kombiboxů,
2. ve volném ustájení ve skupinových kotcích
s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2 na 1 dojnici,
případně jiné evidované hospodářské zvíře3),
nebo
3. ve volném ustájení v porodním kotci pro

Podopatření zlepšení stájového prostředí
v chovu dojnic
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu
dojnic je
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto
podopatření po celou dobu závazku,
b) seznam čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov dojnic
po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a),
c) seznam identifikačních čísel dojnic chovaných
na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období, a
d) uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. b) pro
každý objekt uvedený v písmeni b).
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní
v souladu s § 6 následující podmínky:
a) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek
dojnic,
b) provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že
1. v případě použití chemické metody provede
celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to s minimálním intervalem
jednou za měsíc v období od 1. června do
30. září daného kalendářního roku, nebo
2. v případě použití biologické metody provede
celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to s minimálním intervalem
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14 dnů v období od 1. června do 30. září
daného kalendářního roku,

o zemědělství v případě zajištění přístupu do
výběhu podle odstavce 2 písm. b).

c) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů
minimálně po dobu jednoho roku od jejich
užití,

(2) Pro účely tohoto podopatření se výběhem
rozumí

d) uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků
nebo biologických materiálů nebo daňové,
účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na které uvedené hospodářství byly aplikovány, minimálně
po dobu 10 let7) od jejich užití,
e) vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto
nařízení a
f) nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil
výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5.
(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných
dojnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.
§ 11
Podopatření zajištění přístupu
do výběhu pro suchostojné krávy
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam
a) registračních čísel uvedených hospodářství, na
kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b) čísel všech objektů podle zákona o zemědělství,
které žadatel využívá pro chov suchostojných
krav po celou dobu závazku a které přísluší
k uvedenému hospodářství podle písmene a),
c) identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých připadne doba
porodu na období od 1. července daného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 30. ledna následujícího kalendářního
roku, u kterých bude žadatel plnit podmínky
tohoto podopatření v retenčním období, a
d) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů podle zákona

a) ohraničená venkovní plocha, nebo
b) díl půdního bloku podle evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství s minimálním rozměrem 5 m2 na
1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované
hospodářské zvíře3), v přímé návaznosti objektu definovaném v odstavci 1 písm. b).
(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství
plní v souladu s § 6 následující podmínky:
a) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek
dojnic,
b) zajistí suchostojným krávám v období 60 dnů
před ukončením březosti nepřetržitě po dobu
minimálně 30 dnů nepřetržitý přístup do výběhu,
c) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve
stáji s přístupem do výběhu podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení a
d) nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha
v přímé návaznosti objektu podle odstavce 1
písm. b) byla nastlána v minimálním rozměru
5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné
evidované hospodářské zvíře3).
(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných suchostojných krav8) v retenčním období na
uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.
§ 12
Podopatření zlepšení životních podmínek
v chovu prasat
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření zlepšení životních podmínek v chovu
prasat je
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto
podopatření po celou dobu závazku,
b) seznam čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov pras-
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nic nebo prasniček po celou dobu závazku
a které přísluší k uvedenému hospodářství podle
písmene a),
c) v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu
prasat podle § 2 písm. d) bodu 1 počet prasniček
zapouštěných na uvedeném hospodářství během doby závazku, u kterých bude žadatel plnit
podmínky stanovené tímto nařízením, a
d) v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu
prasat podle § 2 písm. d) bodu 2 minimální
denní počet prasnic na uvedeném hospodářství,
u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením v retenčním období.
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat podle § 2
písm. d) bodu 1, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující
podmínky:
a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasniček,
b) provádí individuální označení prasniček,
c) provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve
věku 230 dnů,
d) vede evidenci o zapouštění prasniček podle
vzoru uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení a
e) eviduje prasničky v integrovaném zemědělském
registru databáze ústřední evidence podle § 8.
(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na
počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle
počtu zjištěných prasniček8) během celé doby závazku na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.
(4) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat podle § 2
písm. d) bodu 2, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující
podmínky:
a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasnic,
b) provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová
prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí (dále jen
„turnusový provoz“) s následným ponecháním
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ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně jednoho dne,
c) pověřená osoba podle § 12f zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků
prasnic po každém odstavu, v případě potřeby
také jejich ošetření,
d) vede evidenci podle vzoru uvedeného v příloze
č. 6 k tomuto nařízení o turnusovém provozu
a o kontrole, případně ošetření spárků a
e) eviduje prasnice v integrovaném zemědělském
registru databáze ústřední evidence podle § 8.
(5) Fond poskytne dotaci podle odstavce 4 na
minimální denní počet velkých dobytčích jednotek
stanovený podle počtu zjištěných prasnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující
podmínky stanovené tímto nařízením.
§ 13
Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata je
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto
podopatření po celou dobu závazku,
b) seznam všech čísel objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov odstavených selat po celou dobu závazku a které
přísluší k hospodářství podle písmene a), a
c) minimální denní počet odstavených selat na
uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel
plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním
období.
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata, jestliže žadatel na
každém z uvedených hospodářství plní v souladu
s § 6 následující podmínky:
a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky odstavených selat,
b) zajistí všem odstaveným selatům, případně jinému evidovanému hospodářskému zvířeti3),
plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,
c) označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve
kterých jsou chována odstavená selata,
d) vede evidenci odstavených selat podle vzoru
uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení a
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e) eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle § 8.
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní
počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle
počtu zjištěných8) odstavených selat v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky
stanovené tímto nařízením.
§ 14
Nahrazování zvířat
(1) V průběhu retenčního období může žadatel
nahradit zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace
jiným zvířetem pouze za předpokladu, že i toto nové
zvíře splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na
příslušné podopatření. Původní zvíře musí být nahrazeno jiným zvířetem z uvedeného hospodářství
v rámci jednoho dne.
(2) Jiným zvířetem nelze nahradit zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na podopatření
podle § 2 písm. d) a e).
(3) Nahrazení dojnic u podopatření uvedených
v § 2 písm. a) až c) oznamuje žadatel na formuláři
vydaném Fondem8). Nahrazení zvířat je žadatel povinen oznamovat průběžně, nejpozději do 14 dnů
ode dne ukončení retenčního období.
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c) 52 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic
v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. c),
d) 107 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 2
písm. d) bodě 1,
e) 59 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic
v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. d)
bodě 2 a
f) 65 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat
v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. e).
(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu způsobilých velkých dobytčích jednotek8) a sazby uvedené v odstavci 1.
(3) Fond poskytne dotaci 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.
(4) Fond dotaci na uvedené hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň jeden z objektů
pro chov zvířat, uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, se nachází na území hlavního města Prahy12).
§ 17

§ 15

Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace
a snížení nebo neposkytnutí dotace

Oznámení o převodu obchodního závodu
Oznámení o převodu obchodního závodu11)
podá nabyvatel Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu zvířat v ústřední evidenci3) na nabyvatele.
§ 16
Výše dotace
(1) Sazba dotace činí
a) 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic
v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. a),
b) 67 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic
v případě podopatření uvedeného v § 2
písm. b),

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle
§ 5 se pro uvedené hospodářství neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v
a) § 3 odst. 1 písm. c) nebo d),
b) § 3 odst. 3 nebo 4,
c) § 6 odst. 1 písm. d),
d) § 8 odst. 1 nebo 2,
e) § 9 odst. 2 písm. a) nebo b),
f) § 10 odst. 2 písm. a) nebo d),
g) § 11 odst. 2,
h) § 11 odst. 3 písm. a), b) nebo d),
i) § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),

11

) Čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 809/2014.

12

) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
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j) § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo
k) § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).
(2) Dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) anebo
v § 6 odst. 1 písm. b).

Částka 36

rou z podmínek stanovených v § 10 odst. 2 písm. b)
bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. b) bodě 2, a to tak,
že neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací,
sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené
hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací,
Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích
jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem na
uvedeném hospodářství v retenčním období u podopatření podle § 2 písm. a) až c), písm. d) bodu 2
a písm. e) nebo v průběhu celé doby závazku v případě podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1 je

(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c) a zároveň
dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2
písm. d), sníží dotaci v rámci daného podopatření
pro uvedené hospodářství o 30 %.

a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci
daného podopatření pro uvedené hospodářství
žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo

(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou
v § 10 odst. 2 písm. f), Fond rozhodne u daného
podopatření o

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, dotaci
v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne13).
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí dotace v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat
porušil pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách
č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., dotaci
v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14)
neposkytne nebo sníží.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství sníží
o 10 %.

a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,
b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, nebo
c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.
(10) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) maximálně
u tří prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů,
sníží dotaci na uvedené podopatření o 20 %. Pokud
bude počet prasniček, u kterých žadatel porušil tuto
podmínku, větší než 3 nebo počet dnů porušení vyšší
než 5, Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené
hospodářství neposkytne.
(11) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 10 %.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 9 odst. 1 písm. b),
§ 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b), § 12
odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci
v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 3 %.

(12) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu13),
dotaci v rámci uvedeného podopatření pro uvedené
hospodářství žadatele sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel někte-

(13) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné

13

) Čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

14

) Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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žádosti4) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie15) a rozdíl
mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti
nevykázané je

dotace poskytnuta; obdobně Fond postupuje v případě snížení dotace.

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 1 %16),

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené
tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci
a mimořádných okolností17), snížení, neposkytnutí
nebo vrácení dotace Fond neprovede.

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 %16),
nebo

§ 19
Společná ustanovení

§ 20

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží
dotaci o 3 %16).

Zaokrouhlování
Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na
2 desetinná místa.

§ 18
Vrácení dotace
Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž
byla dotace 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

§ 21
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2015.

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

15

) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

16

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

17

) Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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75
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

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 PROVÁDĚNÍ
AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo

1

použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.
§2
Agroenvironmentálně-klimatická opatření
Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou
tvořena těmito podopatřeními:
a) integrovaná produkce ovoce,
b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení
na tituly
1. základní ochrana vinic a
2. nadstavbová ochrana vinic,
c) integrovaná produkce zeleniny,
d) ošetřování travních porostů, které se člení na
tituly
1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,

) 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení
Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
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 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.

Sbírka zákonů č. 75 / 2015

Strana 1248

4. horské a suchomilné louky hnojené,
5. horské a suchomilné louky nehnojené,
6. trvale podmáčené a rašelinné louky,
7. ochrana modrásků,
8. ochrana chřástala polního,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště a
10. druhově bohaté pastviny,
e) zatravňování orné půdy, které se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy běžnou směsí,
2. zatravňování orné půdy druhově bohatou
směsí,
3. zatravňování orné půdy regionální směsí,
4. zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru běžnou směsí,
5. zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru druhově bohatou směsí a
6. zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru regionální směsí,
f) biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy a
2. nektarodárné biopásy a
g) ochrana čejky chocholaté.
§3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických
opatření podle § 2 (dále jen „žádost o zařazení“)
může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen
„žadatel“), jestliže
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou
v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen
„evidence využití půdy“) na žadatele a
b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku v případě podopatření
uvedených v § 2 písm. a) až e) a g), nebo
b) část dílu půdního bloku v případě podopatření
uvedeného v § 2 písm. f).
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(3) Žádost o zařazení se podává na období závazku v délce trvání 5 let, které začíná běžet
a) dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období
(dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2
písm. a) až e) a g), a končí uplynutím dne
31. prosince pátého roku závazku, nebo
b) dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které
je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne
31. března pátého roku závazku.
(4) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen
„Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku
závazku podle odstavce 3. V jednom kalendářním
roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení.
(5) Fond žadatele zařadí do příslušného podopatření, jestliže jsou splněny podmínky stanovené
zákonem o zemědělství a tímto nařízením.
(6) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného podopatření nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního
bloku,
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního
bloku, nebo
c) v žádosti o zařazení změnit zvolené podmínky
vztahující se k dílu půdního bloku.
§4
Přechod z agroenvironmentálně-klimatických
opatření do opatření ekologické zemědělství
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) do opatření
ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, postupuje podle § 3 nařízení vlády
č. 76/2015 Sb.
(2) Zařadí-li Fond žadatele do opatření ekologické zemědělství v souladu s § 3 nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., nedokončení závazku v podopatření
podle § 2 písm. a), b) nebo c) se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením. Pokud Fond žadatele do opatření ekologické zeměděl-
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ství nezařadí, závazek uzavřený v podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nadále trvá.
§5
Přechod v rámci podopatření
integrovaná produkce révy vinné
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
provést přechod z titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1 do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2, doručí Fondu
nejpozději do 15. května příslušného kalendářního
roku novou žádost o zařazení podle odstavce 2,
čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku.
(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede
a) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu
základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1,
b) všechny díly půdních bloků zařazené do titulu
nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b)
bodu 2,
c) všechny díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice, které žadatel nově požaduje
zařadit do titulu základní ochrana vinic podle
§ 2 písm. b) bodu 1,
d) všechny díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice, které žadatel nově požaduje
zařadit do titulu nadstavbová ochrana vinic
podle § 2 písm. b) bodu 2,
e) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku a
f) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku.
(3) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně. Splní-li žadatel
podmínky pro zařazení do podopatření integrovaná
produkce révy vinné podle § 2 písm. b), nedokončení původního závazku se nepovažuje za nesplnění
podmínek stanovených tímto nařízením.
§6
Změna zařazení mezi tituly
v rámci podopatření ošetřování travních porostů
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2 písm. d), může tak učinit pouze
a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofil-
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ní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2
písm. d) bodu 3, nebo
b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5,
žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději
do 15. května kalendářního roku žádost o změnu
zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3.
(2) Na žádost podle odstavce 1 se uplatní podmínky uvedené v § 3, 7 a 8 obdobně.
(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze
v případě vymezení daného dílu půdního bloku jako
příslušné cenné stanoviště lučních společenstev vedeného podle § 1 písm. m) nařízení vlády č. 307/
/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů, (dále jen „cenné
stanoviště“).
(4) Jsou-li splněny podmínky pro změnu zařazení mezi tituly v rámci podopatření podle § 2
písm. d), Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 1 do nového titulu v rámci tohoto podopatření zařadí.
§7
Zvýšení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku
u podopatření podle § 2 písm. a) až d), f) nebo g)
požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2 nebo
o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního
bloku. Zvýšit výměru lze nejvýše o 35 % celkové
výměry zařazené v příslušném podopatření v prvním
roce trvání závazku podle § 3 odst. 5.
(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením
celého dílu půdního bloku, s výjimkou podopatření
podle § 2 písm. f).
(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle
odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.
(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém
roce trvání závazku.
(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
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podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do
podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
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cem 3, popřípadě v žádosti o zařazení v souladu
s § 3.
§8

(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím
limit podle odstavce 1, nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 3, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly
půdních bloků původně zařazené do příslušného
podopatření a dodatečnou výměru, kterou požaduje
zařadit do tohoto podopatření v novém závazku.
U podopatření podle § 2 písm. b), d) nebo f) nelze
změnit v žádosti o zařazení titul vztahující se k již
zařazenému dílu půdního bloku, pokud se nejedná
o postup podle § 5 nebo 6. Plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu
závazku. Nedokončení původního závazku se
v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek
stanovených tímto nařízení.
(7) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
zařadit dodatečnou výměru k výměře, která je již
zařazena do podopatření podle § 2 písm. e), podá
na tuto výměru žádost o zařazení podle § 3. V této
žádosti uvede dodatečnou výměru, kterou požaduje
zařadit do příslušného podopatření podle § 2 v novém závazku. Plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 se posuzuje v rámci nového závazku
samostatně bez vztahu k původnímu závazku.
(8) Za zvýšení výměry v průběhu trvání závazku se pro účely tohoto nařízení, s výjimkou podopatření podle § 2 písm. f), nepovažuje provedení
změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona
o zemědělství, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného v podopatření podle § 2 a pokud tato změna byla oznámena Fondu v žádosti o změnu zařazení podané
v nejbližším možném termínu v souladu s odstav-

Snížení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo
o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do příslušného podopatření podle § 2.
(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to u podopatření podle
a) § 2 písm. a) až e) nebo g) nejpozději do
10. ledna následujícího kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo v období ode
dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do
31. prosince příslušného kalendářního roku,
nebo
b) § 2 písm. f) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti
o poskytnutí dotace do 31. března následujícího
kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedená v písmenu a) nebo b), žádost o snížení zařazené
výměry podle odstavce 1 doručí žadatel nejpozději
do 15. května příslušného kalendářního roku.
(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na
oznámení zásahu vyšší moci2). Žádost doručenou po
uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 písm. a) nebo b)
Fond zamítne.
(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel
uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku
nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do
příslušného podopatření žádá z důvodu
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),

2

) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

3

) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
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b) provedení pozemkové úpravy4),
c) zásahu vyšší moci2),
d) provedení změny v evidenci využití půdy podle
§ 3h zákona o zemědělství, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého
dílu půdního bloku o více než 5 % původní
výměry tohoto dílu půdního bloku; tento důvod nelze uplatnit na podopatření podle § 2
písm. f),
e) zřízení stavby ve veřejném zájmu5),
f) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití
půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce trvání závazku podle § 3
odst. 5, nebo
g) jiného, než je uveden v písmenech a) až f).
(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené
výměry rozhodne o jejím zařazení do příslušného
podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy
došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená
výměra již v evidenci využití půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do příslušného
podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy
došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo
že veškerá zařazená výměra již v evidenci využití
půdy nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel
v příslušném roce závazku podal žádost o změnu
zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení
žadatele z příslušného podopatření podle § 2; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.
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§9
Poskytnutí dotace na podopatření v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření
podle § 2 (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“)
doručí každoročně žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci
jednotné žádosti6), a to do 15. května příslušného
kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta.
(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 23, jestliže
a) je žadatel zařazen do příslušného podopatření
podle § 3 odst. 5, a do tohoto podopatření je
zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,
b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu
1. s kontrolovanými požadavky podle aktů pro
oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor, a s kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb.,
2. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v agroenvironmentálně-klimatických
opatření
uvedenými
v části A oddílu I bodech 1 až 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na
žadatele,
3. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu
rostlin v agroenvironmentálně-klimatických
opatření uvedenými v části A oddílu II bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na

4

) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

5

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

6

) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014.
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dílech půdních bloků vedených v evidenci
využití půdy na žadatele a

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

4. s dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,

(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle
odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného
kalendářního roku za splnění této podmínky.

c) žadatel v případě použití hnojiv a statkových
hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci
pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí
a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
d) žadatel v případě použití přípravků na ochranu
rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7) a uchovává tuto evidenci
pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí
a užití dotace minimálně po dobu 10 let a
e) Fond nezjistil u žadatele nesplnění podmínek
agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce.
(3) Při posuzování užívané výměry a kultury
zemědělské půdy podle evidence využití půdy je
rozhodným obdobím
a) v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e)
nebo g) období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) v případě podopatření podle § 2 písm. f) období
ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace
do 31. března následujícího kalendářního roku.
(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena
po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie8) sníží, popřípadě žádost o poskytnutí
dotace zamítne.
(5) Rozhodne-li se žadatel obnovit trvalý travní
porost v souladu se zákonem o zemědělství (dále jen
„obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku
byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní
porost a byla
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

§ 10
Poměrná výše dotace
(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu trvání
závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy
zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů uvedených v § 8 odst. 4 písm. a) až f) nebo § 16 odst. 5
písm. a), dotace se poskytne na příslušnou výměru
zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji
žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo
období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost
podle § 8 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se
neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je
předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na
žadatele vedena ke dni doručení žádosti o poskytnutí
dotace v evidenci využití půdy.
(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu
trvání závazku došlo ke snížení výměry zemědělské
půdy zařazené do podopatření podle § 2 z důvodů
uvedených v § 8 odst. 4 písm. a) až f), nebo § 16
odst. 5 písm. a) nebo pokud uvede důvod snížení
podle § 8 odst. 4 písm. g), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry
zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od
počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla
původní výměra snížena, a o případném vyřazení
této výměry z příslušného podopatření podle § 2
od počátku trvání závazku.
(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené
výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy
zařazené do příslušného podopatření o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení
z příslušného podopatření, rozhodne Fond o vyřa-

7

) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009.

8

) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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zení žadatele z příslušného podopatření; povinnost
vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
§ 11
Převod a přechod zařazení
do agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem,
ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba,
která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy 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 příslušného podopatření podle § 2, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro
příslušná podopatření v § 2 a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu
části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného podopatření poskytována dotace, a nabyvatel
části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři
nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení
dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření 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 příslušného podopatření podle
§ 2 na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond
o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(3) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do
příslušného podopatření podle § 2, písemně zaváže,
že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle
odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 7 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném
formuláři, přičemž
a) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1
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nebo 2 zařazena do příslušného podopatření
podle § 2 po kratší dobu než zemědělská půda,
kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do
tohoto podopatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry
zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do
doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1
nebo 2 zařazenu do tohoto podopatření, uvede
nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do
tohoto podopatření a Fond stanoví v novém
rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku
odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově
nabytá zemědělská půda zařazena původnímu
žadateli do tohoto podopatření,
b) v ostatních případech uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto podopatření
a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení
datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.
(4) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do
příslušného podopatření, písemně zaváže, že bude
pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření
na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1
nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto
skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném
formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto podopatření, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude
nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.
(5) Jestliže dojde k převodu nebo přechodu závazků vyplývajících z podmínek zařazení do příslušného podopatření v důsledku skutečností uvedených
v odstavci 1 nebo 2, stanoví se výměra zemědělské
půdy, která může být předmětem
a) zvýšení zařazené výměry podle § 7, v průběhu
zbývající části příslušného závazku jako součet
nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 7 a poměrné části
převodcem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 7, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit
zvýšení výměry pro převodce se odpovídajícím
způsobem snižuje, nebo
b) snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4
písm. f), v průběhu zbývající části příslušného
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závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. f) a poměrné části převodcem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle
§ 8 odst. 4 písm. f), odpovídající poměrné části
zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit
snížení výměry pro převodce se odpovídajícím
způsobem snižuje.
(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal
v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté výměře zemědělské
půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu
období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel
zařazen do příslušného podopatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 8, s výjimkou snížení z důvodů podle § 8 odst. 4 písm. a) až f),
nebo k nesplnění jiných podmínek tohoto podopatření na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části
dotace nabyvatelem za období, na které byl původní
žadatel nebo nabyvatel zařazen.
(7) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v hlavě čtvrté tohoto nařízení,
k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle hlavy čtvrté
tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 17 převodcem nebo
nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí
k postupu podle hlavy čtvrté tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po
dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém
byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská
půda z převodce na nabyvatele.
HLAVA II
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
§ 12
Podopatření integrovaná produkce ovoce
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce ovoce uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů

Částka 36

půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury
ovocný sad a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění
technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce ovoce lze díl půdního bloku, na kterém není
uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce činí 0,5 hektaru
zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
ovocný sad.
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury
ovocný sad
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených
v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b) neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu;
meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím,
c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle
§ 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku
trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy
ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4
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k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení
podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků
zařazených do tohoto podopatření nejpozději
do dne ukončení závazku; záznamy o výsledcích
rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po
dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
d) provede každoročně
1. odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro poskytnutí dotace podle § 2
písm. a),
2. v případě pěstování více ovocných druhů
odběr jednoho vzorku z převládajícího
druhu podle výměry na každých započatých
20 hektarů jeho výměry a zbývající počet
vzorků do splnění minimálního počtu
vzorků podle bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného druhu pěstovaného v příslušném sadu,
e) zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle
písmene d) osobou odborně způsobilou, která
má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
chemických látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a záznamy o výsledcích rozboru
vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu
10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
f) provede každoročně pravidelný řez za účelem
prosvětlení korun ovocných stromů od 1. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební
technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí
a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného
sadu do 15. srpna příslušného kalendářního
roku,
g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května
do 30. června příslušného kalendářního roku,
a to v rozsahu odpovídajícím použité pěstební
technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí
a rovnoměrně rozprostře po ploše ovocného
sadu do 30. června příslušného kalendářního
roku,
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h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí
a manipulačního prostoru ovocného sadu,
i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného
kalendářního roku školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému
integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň
6 hodin a kopii potvrzení o absolvování školení
zašle do 30. září příslušného kalendářního roku
Fondu,
j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od
1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku
1. klimatické ukazatele o teplotě, vlhkosti
a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického
zařízení podle části C přílohy č. 2 k tomuto
nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním
roce, ve kterém byl záznam proveden, a
k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
přitom se má za to, že pokud nedojde k takové
změně, která by měla vliv na vyhodnocení
údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
(6) Podmínky uvedené v odstavci 5 písm. d)
nebo e) se vztahují pouze na díl půdního bloku, na
který je podána žádost o poskytnutí dotace podle
odstavce 7.
(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze
na díl půdního bloku vedený v evidenci ovocných
sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním
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kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, na
kterém se ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku
nachází výsadba

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce révy vinné lze díl půdního bloku, na kterém
není uplatňováno

a) některého z druhů ovocných stromů nebo
ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení a

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., nebo

b) o minimální hustotě životaschopných jedinců
na hektar dílu půdního bloku
1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
2. u peckovin 200 životaschopných jedinců,
nebo
3. u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců.
§ 13
Podopatření integrovaná produkce révy vinné

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury
vinice podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice

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

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených
v části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury
vinice, s rozlišením na díly půdních bloků s kulturou vinice, které žadatel hodlá zařadit do titulu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 2, a

b) aplikuje přípravky na ochranu rostlin9), popřípadě hnojiva10), upravené kaly11) a odpadní
vody12) obsahující kationy mědi v celkové roční
dávce obsahující v průměru nejvýše 3 kilogramy
mědi na 1 hektar vinice zařazené do tohoto
podopatření,

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

c) na ochranu rostlin proti roztočům

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl
v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě
označí, zda se jedná o díl půdního bloku zařazený
do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b)
bodu 1, nebo do titulu nadstavbová ochrana vinic
podle § 2 písm. b) bodu 2.

1. používá pouze metodu introdukce roztoče
Typhlodromus pyri ve formě letorostů révy
vinné z dílu půdního bloku, kde je již Typhlodromus pyri usídlen, a rozmístění zaeviduje do záznamů k provedeným aplikacím
přípravků na ochranu rostlin na dílu půdního
bloku nebo ve formě bioagens povoleného
v příslušném kalendářním roce k používání
v České republice a
2. nepoužívá přípravky na ochranu rostlin9),
přípravky na ochranu rostlin a pomocné
látky povolené k použití podle zákona o eko-

9

) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

10

) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.

11

) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12

) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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logickém zemědělství, s výjimkou uvedenou
v bodě 1,

povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,

podmínka se nevztahuje na mladé porosty do
konce třetího roku po výsadbě,

b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na
ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),

d) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice v příkmenném pásu
vinice; pro účely tohoto nařízení se příkmenným pásem vinice rozumí plocha zemědělské
půdy pod keři révy vinné, která neslouží k pohybu techniky,
e) neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním
prostoru vinice,
f) provede každoročně prosvětlení keřů odstraňováním zálistků, nebo části listové plochy v zóně
hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
g) založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku
minimálně v každém druhém meziřadí porost
směsí osiva podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení
v minimálním výsevu 20 kilogramů na 1 hektar;
používá k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2
písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby;
výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá certifikované, uznané nebo
kontrolované osivo, přičemž výsev musí být
proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,
h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí
a manipulačního prostoru vinice a
i) absolvuje každoročně do 31. srpna příslušného
kalendářního roku školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem rozšíření znalostí o systému
integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin a kopii potvrzení o absolvování
školení zašle do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1
na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice
a) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek

c) provede nejvýše 30 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,
d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na
ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných
látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),
e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému
a obaleči mramorovanému pouze přípravky na
ochranu rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, nebo
účinné látky spinosad, popřípadě methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení obalečů,
f) aplikuje každoročně proti plísni révové minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocnou látku povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a
g) aplikuje každoročně proti padlí révovému minimálně 1 přípravek na ochranu rostlin nebo pomocnou látku povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.
(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem
zemědělské kultury vinice
a) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,
b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na
ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití podle zákona o ekologic-
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

kém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),
provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,
provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na
ochranu rostlin proti padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných
látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),
používá na ochranu proti obaleči jednopásému
a obaleči mramorovanému pouze přípravky na
ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo
metodu feromonového matení obalečů,
provede ročně nejvýše 2 aplikace přípravků na
ochranu rostlin proti plísni šedé, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek
povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,
provede ročně proti plísni révové minimálně
2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle
zákona o ekologickém zemědělství,
provede ročně proti padlí révovému minimálně
2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle
zákona o ekologickém zemědělství a
provede ročně proti plísni šedé minimálně
2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle
zákona o ekologickém zemědělství.

(8) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze
na díl půdního bloku, na kterém se od data doručení
žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku nachází výsadba révy vinné
o minimální hustotě 1 800 životaschopných jedinců
na hektar dílu půdního bloku.
§ 14
Vyklučení v rámci podopatření
integrovaná produkce ovoce a podopatření
integrovaná produkce révy vinné
(1) Jestliže v průběhu trvání závazku dojde

Částka 36

v souvislosti s vyklučením ke snížení výměry dílu
půdního bloku nebo jeho části zařazeného do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b), žadatel tuto
skutečnost oznámí prostřednictvím
a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu doručí
do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, nejpozději však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, nebo
b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu doručí nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud k vyklučení došlo mimo období uvedené v písmeni a),
Fond na základě žádostí podle písmene a) nebo b)
rozhodne o zařazení do příslušného podopatření,
a to s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské
půdy.
(2) Na díl půdního bloku nebo jeho část, kde
probíhá vyklučení, nelze žádat o poskytnutí dotace.
(3) Žadatel je povinen vyklučenou výměru do
konce trvání závazku nahradit na původním dílu
půdního bloku nebo jeho části nebo na jiném dílu
půdního bloku nebo jeho části. Pokud u žadatele dojde v průběhu trvání závazku k navýšení výměry
podle § 7 odst. 6 nebo k přechodu zařazení podle
§ 5, je žadatel povinen vyklučenou výměru nahradit
do konce trvání nového závazku. Žadatel je povinen
nahradit vyklučenou výměru zařazenou do podopatření podle § 2 písm. b) podle původního zařazení.
(4) Pokud žadatel vyklučenou výměru v souladu s odstavcem 3 nenahradí, je povinen vrátit dotaci, která byla od počátku trvání závazku na vyklučenou výměru poskytnuta. Pokud u žadatele došlo
v průběhu trvání závazku k navýšení výměry podle
§ 7 odst. 6 nebo k přechodu zařazení podle § 4 nebo
5, je žadatel povinen vrátit i dotaci, která byla poskytnuta na vyklučenou výměru na základě původního závazku.
(5) Žadatel oznámí Fondu zařazení výměry nahrazující vyklučenou výměru s uvedením dílu půdního bloku, kde došlo k nahrazení, a to prostřednictvím
a) žádosti o změnu zařazení, kterou Fondu doručí
do 15 dnů ode dne provedení nahrazení, nej-
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později však do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, nebo
b) žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, které Fondu doručí nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud k nahrazení došlo v období mimo období uvedené
v písmeni a).
(6) Zařazení výměry nahrazující vyklučenou
výměru se nepovažuje za navýšení zařazené výměry
podle § 7, pokud žadatel do žádosti vyplní důvod
výsadba. Je-li výměra dílu půdního bloku rozdílná,
použije se postup podle § 7.
§ 15
Podopatření integrovaná produkce zeleniny
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce zeleniny uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, které hodlá zařadit do
podopatření integrovaná produkce zeleniny, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl
v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění
technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny lze díl půdního bloku, na kterém
není uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a)
nebo b) anebo § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny činí 0,5 hektaru
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zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014
Sb.
(5) Po celou dobu trvání závazku v podopatření
integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c)
žadatel pěstuje na dílech půdních bloků zeleninu
pouze v souladu s odstavcem 6.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny na celé výměře
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda
a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených
v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b) zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle
§ 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku
trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy
ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4
k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení
podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků
zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku; záznamy o výsledcích rozborů uchovává minimálně po dobu
10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
c) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu
půdního bloku evidenční kartu podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu
uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních
let,
d) sleduje a zaznamenává každodenně v období od
1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku
1. klimatické ukazatele o teplotě a množství
srážek zjištěné pomocí technického zařízení,
podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 2,
způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2
k tomuto nařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uve-
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deným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po
kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
e) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene d) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
přitom se má za to, že pokud nedojde k takové
změně, která by měla vliv na vyhodnocení
údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu a záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává
minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze
na díl půdního bloku, na kterém je pěstován některý
z druhů zeleniny uvedený v příloze č. 9 k tomuto
nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny“).
(8) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace uvede
u dílu půdního bloku druh, předpokládané datum
výsevu nebo výsadby a sklizně podporovaného
druhu zeleniny, který hodlá daný rok pěstovat.
(9) Žadatel na dílech půdních bloků, na které
v daném roce podává žádost o poskytnutí dotace,
a) pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny v průběhu příslušného kalendářního roku
na celé výměře dílu půdního bloku,
b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze certifikované osivo nebo sadbu, a to v minimálním
objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,
c) provádí před každým výsevem nebo výsadbou
podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,
d) aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu
zeleniny hnojiva10) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
e) provede každoročně odběr jednoho vzorku
z každého pěstovaného podporovaného druhu
zeleniny na každých započatých 20 hektarů dílů
půdních bloků způsobilé pro poskytnutí dotace
podle § 2 písm. c); žadatelé, kteří pěstují ně-
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který podporovaný druh zeleniny na výměře
menší než 0,5 hektaru, přičemž souhrnná výměra dílů půdních bloků zařazených do tohoto
podopatření nepřesáhne 5 hektarů, odebírají
pouze jeden vzorek z převládajícího podporovaného druhu zeleniny podle výměry a
f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce podle
písmene e) osobou odborně způsobilou, která
má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
chemických látek uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení a uchovává záznamy o výsledcích
rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních let
následujících po kalendářním roce, ve kterém
byl rozbor proveden.
§ 16
Zařazení do podopatření
ošetřování travních porostů
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
ošetřování travních porostů uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost, které hodlá zařadit do podopatření ošetřování travních porostů, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí
titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10, do kterého na
daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.
(3) Zařadit do podopatření ošetřování travních
porostů lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., s výjimkou opatření podle
§ 2 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007
Sb.

Částka 36

Sbírka zákonů č. 75 / 2015

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ošetřování travních porostů činí 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Díl půdního bloku lze zařadit pouze do jednoho titulu
a) podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, pokud se jedná
o díl půdního bloku, který se nachází alespoň
z 50 % v oblastech zvláště chráněných území13),
ochranných pásmech národních parků14), nebo
v území náležícím do soustavy Natura 200015)
a je na něm vymezeno příslušné cenné stanoviště nebo je podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014
Sb. vymezen jako hnízdní lokalita chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná louka, stanoviště modráska, druhově bohatá pastvina nebo
suchý stepní trávník a vřesoviště; v případě,
že se díl půdního bloku po aktualizaci hranic zvláště chráněných území13), ochranných
pásem národních parků14) nebo soustavy Natura 200015) nadále nenachází ve výše uvedených územích, bude závazek v příslušném titulu
podle § 2 písm. d) na příslušném dílu půdního
bloku ukončen, přičemž ukončení závazku na
daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením,
b) podle § 2 písm. d) bodů 6 až 9, pokud se jedná
o díl půdního bloku, který se nachází mimo
území uvedená v písmeni a), a jestliže je daný
díl půdního bloku vymezen podle § 1 nařízení
vlády č. 307/2014 Sb. jako hnízdní lokalita
chřástala polního, podmáčená nebo rašelinná
louka, stanoviště modráska nebo suchý stepní
trávník a vřesoviště, nebo
c) podle § 2 písm. d) bodu 1, pokud se jedná o díl
půdního bloku, který se nachází mimo území
uvedená v písmeni a), nebo pokud se nachází
v území uvedeném v písmeni a) s povolením
místně příslušného orgánu ochrany přírody.
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§ 17
Intenzita chovu hospodářských zvířat
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) musí splňovat každý den
kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedeých
v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy. Tato podmínka se neuplatní
u žadatele, který má trvalý travní porost zařazen výlučně do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8.
(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí
splňovat každý den kontrolního období intenzitu
chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze
č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d)
bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního
porostu nebo travního porostu na orné půdě, který
byl k 30. září 2014 travním porostem podle § 2
písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9 a § 2 písm. c) bodu 1
nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(3) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. d) musí splňovat každý den
kontrolního období intenzitu chovu hospodářských
zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení
nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené
v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura.
(4) Chová-li žadatel v kontrolním období koně,
doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního
roku za toto kontrolní období
a) elektronický opis registru koní v hospodářství
vedeného v informačním systému ústřední evidence16) a
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vy-

13

) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

14

) § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15

) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.

16

) § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
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tvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence16); deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.
(5) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru
koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle
odstavce 4 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav
odůvodňující jejich zohlednění.
(6) Intenzita chovu hospodářských zvířat se za
každý den kontrolního období vypočte jako podíl
počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat
přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému
ústřední evidence, popřípadě podle odstavce 4, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak,
a) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost k danému dni kontrolního
období v případě výpočtu pro účely podmínky
uvedené v odstavci 1,
b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství, popřípadě stáje evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do
žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,
který je způsobilý k poskytnutí dotace podle
§ 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě
s kulturou trvalý travní porost, popřípadě travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září
2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5
až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v případě výpočtu
pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,
c) a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury orná
půda, trvalý travní porost a trvalá kultura k danému dni kontrolního období v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 3.

Částka 36

§ 18
Ponechávání nepokosených ploch
(1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu ošetřování travních porostů podle § 2
písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nejméně 12 hektarů
musí ponechat každoročně při první seči nepokosenou plochu
a) o rozloze nejméně 3 %, rozlohy dílu půdního
bloku způsobilé k poskytnutí dotace,
b) nejvýše 10 %, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,
c) s maximální rozlohou jedné nepokosené plochy, která činí 1 hektar, a
d) do 15. srpna, nejpozději však do termínu první
seče následujícího kalendářního roku;
při posuzování výměry dílu půdního bloku pro
účely plnění podmínky uvedené v tomto odstavci
se od výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte výměra krajinného prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády
č. 307/2014 Sb., který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na
kterém žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provádí pastvu, nebo na díl půdního
bloku, na kterém je prováděna obnova podle § 9
odst. 5.
(3) Žadatel může ponechat nepokosenou plochu podle odstavce 1 na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování travních porostů podle § 2
písm. d) bodů 1 až 5 s výměrou nižší než 12 hektarů.
V případě dobrovolného ponechání nepokosené plochy se na nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 vztahuje snížení dotace podle § 27 odst. 1
písm. b) bodu 4 nebo § 28 odst. 1 písm. d) bodu 4
obdobně.
(4) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace, zda se jedná o díl půdního bloku podle
a) odstavce 1, na kterém žadatel ponechá nepokosenou plochu a žádá o poskytnutí dotace za
ponechání nepokosené plochy,
b) odstavce 2, na který nežádá o poskytnutí dotace
za ponechání nepokosené plochy, nebo
c) odstavce 3, na kterém se dobrovolně rozhodl
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ponechávat nepokosenou plochu, a na který nežádá o poskytnutí dotace za ponechání nepokosené plochy.
§ 19
Bližší podmínky provádění podopatření
ošetřování travních porostů
(1) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ošetřování travních porostů na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v evidenci využití půdy
a) aplikuje hnojiva10) na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku
nejvýše do limitu uvedeného pro trvalý travní
porost v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., přičemž limit aplikovaného
množství dusíku se vypočte v případě
1. hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle
§ 5 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 262/
/2012 Sb. jako 30 % celkového přívodu dusíku,
2. hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle
§ 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 262/
/2012 Sb., s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového přívodu
dusíku,
3. digestátu z bioplynových stanic jako 70 %
celkového přívodu dusíku, nebo
4. minerálních hnojiv jako 100 % celkového
přívodu dusíku a
b) nepoužívá ke hnojení upravené kaly11) a odpadní vody12).
(2) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny
podle § 2 písm. d) bodu 1 každoročně
a) zajistí posečení nebo spasení trvalého travního
porostu na daném dílu půdního bloku, a to minimálně dvakrát ročně; první seč s odklizením
biomasy nebo pastva se provádí nejpozději do
31. července příslušného kalendářního roku,
druhá seč s odklizením biomasy nebo pastva
se provede nejpozději do 31. října příslušného
kalendářního roku; seč a pastvu lze v rámci stanovených termínů kombinovat,
b) provádí seč v případě údržby trvalého travního
porostu sečením od jednoho okraje dílu půdní-
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ho bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům,
c) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků sečením
nebo mulčováním do 30 dnů od skončení
pastvy, nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108;
povinnost likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně
příslušného orgánu ochrany přírody,
d) nepoužívá ke hnojení kejdu10), s výjimkou
kejdy skotu,
e) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze bodově a
f) ve zvláště chráněných územích13), ochranných
pásmech národních parků14) a v oblastech soustavy Natura 200015) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2 každoročně
a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
dvakrát ročně; první seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku
stanoven místně příslušným orgánem ochrany
přírody v evidenci využití půdy,
1. do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 15. června do 31. července příslušného
kalendářního roku,
3. do 31. července příslušného kalendářního
roku, nebo
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;
druhá seč s odklizením biomasy se provede nejpozději do 31. října příslušného kalendářního
roku,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost,
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Částka 36

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

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

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

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.

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

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

g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze bodově.

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy
se provádí v jednom z následujících termínů,
který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

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

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
dvakrát ročně; první seč spolu s odklizením biomasy se provádí v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku
stanoven v evidenci využití půdy,
1. do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 15. června do 31. července příslušného
kalendářního roku,
3. do 31. července příslušného kalendářního
roku, nebo
4. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;

2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c) používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost,
d) aplikuje hnůj nebo kompost10) povinně jednou
za trvání závazku, nejpozději však do čtvrtého
roku trvání závazku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

druhá seč s odklizením biomasy se provede nejpozději do 31. října příslušného kalendářního
roku,

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

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

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

c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

g) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního
porostu nebo přísev trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody a

d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna
příslušného kalendářního roku, pokud je díl
půdního bloku v evidenci využití půdy veden
jako vhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení,

h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(6) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
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do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5 každoročně

2. od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku,

a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy
se provádí v jednom z následujících termínů,
který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,

3. od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

b) provádí seč a odklizení biomasy ručně nesenou
nebo ručně vedenou technikou,

2. od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo

c) neaplikuje hnojiva10), pomocné půdní látky17)
nebo pomocné rostlinné přípravky18),

3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,
b) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
c) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,
d) provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna
příslušného kalendářního roku, pokud je díl
půdního bloku v evidenci využití půdy veden
jako vhodný k přepasení,
e) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení,
f) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního
porostu nebo přísev trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody a
g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(7) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle
§ 2 písm. d) bodu 6 každoročně
a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
jednou ročně spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci
využití půdy,
1. od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku,

4. od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,

d) neprovádí pastvu zvířat,
e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního
porostu, přísev trvalého travního porostu, odvodnění travního porostu,
f) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody a
g) neaplikuje herbicidy.
(8) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7 každoročně
a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy
se provádí v jednom z následujících termínů,
který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,
1. do 10. června příslušného kalendářního roku,
nebo
2. do 10. června příslušného kalendářního roku
a zároveň od 1. září do 30. září příslušného
kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit
pastvou,
b) ponechá při seči nepokosenou plochu
1. o rozloze nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku,
2. a nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku a
3. minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku,

17

) § 2 písm. i) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18

) § 2 písm. j) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,
e) provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v evidenci využití půdy veden jako
vhodný k přepasení, s výjimkou postupu podle
písmene a) bodu 2,
f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení,
g) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a
h) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(9) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu ochrana chřástala polního podle § 2
písm. d) bodu 8 každoročně
a) zajistí posečení dílu půdního bloku minimálně
jednou ročně; seč spolu s odklizením biomasy
se provádí od 15. srpna do 30. září příslušného
kalendářního roku,
b) neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku
více jak jedním žacím strojem najednou,
c) provádí seč od jednoho okraje dílu půdního
bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního
bloku k okrajům,
d) provádí přepasení travního porostu nejdříve
15. září příslušného kalendářního roku,
e) může seč nahradit pastvou zvířat, a to v případě,
že je tak uvedeno u příslušného dílu půdního
bloku v evidenci využití půdy,
f) provede v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od
skončení pastvy nebo nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou
sklonitostí převyšující 108; povinnost likvidovat
nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,

Částka 36

g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,
h) neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev
trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody a
i) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(10) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2
písm. d) bodu 9 každoročně
a) zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí
nebo koz v jednom z následujících termínů,
který je pro příslušný díl půdního bloku stanoven v evidenci využití půdy,
1. od 15. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku,
3. od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo
4. od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do
30. září příslušného kalendářního roku,
b) může provést pastvu skotem, a to v případě, že
je tak uvedeno u příslušného dílu půdního
bloku v evidenci využití půdy, v termínu pastvy
podle písmene a) stanoveném pro příslušný díl
půdního bloku v evidenci využití půdy,
c) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat podle písmene a) nebo b), a to nejméně ve výši 5 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
d) provádí pastvu zvířat podle písmene a) nebo b)
do výše přísunu dusíku nejvýše 50 kilogramů
dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního
bloku zařazeného v tomto titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
e) může pastvu nahradit sečí, a to v případě, že je
tak uvedeno u příslušného dílu půdního bloku
v evidenci využití půdy; žadatel v tomto případě
není povinen plnit podmínku uvedenou v písmenu c),
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f) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou
sklonitostí převyšující 108; povinnost likvidovat
nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu
ochrany přírody,
g) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se
nepovažuje pastva zvířat podle písmene a)
nebo b),
h) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního
porostu nebo přísev trvalého travního porostu,
i) neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého
travního porostu bez souhlasného stanoviska
místně příslušného orgánu ochrany přírody,
j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení a
k) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(11) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného
do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. d)
bodu 10 každoročně
a) zajistí údržbu trvalého travního porostu pastvou zvířaty do 31. října příslušného kalendářního roku,
b) zajistí přísun dusíku pastvou zvířat nejméně ve
výši 10 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto
titulu, jehož výměra odpovídá stavu v evidenci
využití půdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku,
c) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do
31. prosince příslušného kalendářního roku;
tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108; povinnost
likvidovat nedopasky může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody,
d) neaplikuje hnojiva10); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,
e) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního
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porostu nebo přísev trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody,
f) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení a
g) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody a pouze bodově.
(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a), odstavce 4 písm. a), odstavce 5 písm. a), odstavce 6
písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a)
nebo odstavce 9 písm. a) je možné pouze z důvodu
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody
a krajiny; souhlasné stanovisko místně příslušného
orgánu ochrany přírody musí žadatel doručit Fondu
nejpozději v den, kdy měla být seč provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko
v daném termínu, vyhodnotí Fond dané nesplnění
jako nedodržení seče podle odstavců 2 až 9.
§ 20
Podopatření zatravňování orné půdy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
zatravňování orné půdy uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda, které hodlá zařadit do podopatření
zatravňování orné půdy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
zatravňování orné půdy je zákres příslušných dílů
půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti,
v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo
podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních
bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2
písm. e) bodů 1 až 6, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá o zařazení.
(3) Zařadit do podopatření zatravňování orné
půdy lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
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a) žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo

považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část
se podle údajů vedených v evidenci využití
půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně
od útvaru povrchových vod, nebo

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a)
bodu 2 anebo § 2 písm. b) nebo c) nařízení
vlády č. 79/2007 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování orné půdy činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014
Sb.
(5) Díl půdního bloku, který neměl v období
od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 v evidenci
využití půdy vedenu kulturu travní porost a od
1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení
v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý
travní porost, lze zařadit do podopatření
a) podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda,
1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech
zranitelných dusičnany19), nebo
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c) podle § 2 písm. e) bodu 5 nebo 6, pokud se
jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda, který se nachází
alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13),
ochranném pásmu národního parku14) nebo
v území soustavy Natura 200015) a zároveň plní
podmínku podle písmene c).
(6) Jde-li o zařazení do titulu podle § 2 písm. e)
bodů 4 až 6, zatravní žadatel celou plochu dílu půdního bloku sousedící s vodním útvarem tak, aby šíře
zatravněné plochy činila nejméně 15 metrů.
(7) Žadatel v prvním roce zařazení do titulu
podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6
a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo
podsevu

2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo
mírně erozně ohrožená plocha20),
b) podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3, pokud se
jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda, který se nachází
alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13),
ochranném pásmu národního parku14) nebo
v území soustavy Natura 200015) a zároveň plní
podmínku podle písmene a),
c) podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda,
1. který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových
vod21), nebo
2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22);
pro účely tohoto nařízení se za díl půdního
bloku sousedícím s útvarem povrchových vod

1. nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a)
nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě certifikovaným, uznaným
nebo kontrolovaným osivem, přičemž výsev
musí být proveden nejpozději do 24 měsíců
ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby, jde-li o díl půdního bloku podle
§ 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,
3. druhově bohatou travní směsí osiv schválenou místně příslušným orgánem ochrany
přírody, jde-li o díl půdního bloku podle
§ 2 písm. e) bodu 2 nebo 5, nebo
4. regionální travní směsí osiv schválenou
místně příslušným orgánem ochrany přírody, jde-li o díl půdního bloku podle § 2
písm. e) bodu 3 nebo 6,

19

) § 2 a příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu, ve znění
pozdějších předpisů.

20

) § 1 písm. q) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

21

) § 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22

) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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b) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 nařízení
vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy
na ornou půdu travní porost, v případě změny
na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,
c) aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31. května příslušného kalendářního roku,
d) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a
e) provádí údržbu travního porostu sečením; první
seč včetně odklizení biomasy provede nejpozději do 31. července příslušného kalendářního
roku a druhou seč včetně odklizení biomasy
do 31. října příslušného kalendářního roku.
(8) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6
a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání
závazku,
b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to
pouze bodově,
c) provádí údržbu travního porostu sečením nebo
spasením od druhého roku trvání závazku;
první seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu
provede nejpozději do 31. července příslušného
kalendářního roku a druhou seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,
d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dní od skončení pastvy, nebo
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§ 21
Podopatření biopásy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
biopásy uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, které hodlá zařadit do
podopatření biopásy včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, a
b) údaj o výměře biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1
nebo 2, které hodlá zařadit do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
biopásy je zákres příslušných dílů půdních bloků,
které žadatel uvedl v této žádosti, včetně zákresu
plánovaného biopásu v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel
u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených
v mapě označí titul podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo
2, do kterého na daném dílu půdního bloku žádá
o zařazení. V případě, že dojde ke změně umístění
biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, předloží
žadatel společně s žádostí o poskytnutí dotace podávané v příslušném kalendářním roce, kdy ke změně
umístění došlo, novou mapu dílů půdních bloků.
(3) Zařadit do podopatření biopásy lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
a) žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a)
bodu 2, § 2 písm. b) nebo § 2 písm. c) bodu 1
nebo 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c) podopatření podle

2. v případě celoroční pastvy nejpozději do
31. prosince příslušného kalendářního roku;

1. § 2 písm. f) bodu 2, v případě zařazení do
podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, nebo

tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,

2. § 2 písm. f) bodu 1, v případě zařazení do
podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2.

e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření
podle § 2 písm. e) a

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření biopásy činí 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle
nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

f) provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3,
5 a 6 pouze směsí shodného složení se směsí,
kterou bylo provedeno zatravnění v prvním
roce trvání závazku.

(5) Žadatel vytvoří biopás
a) o šíři
1. nejméně 6 metrů,
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2. nejvýše 24 metrů,
b) v souvislé délce nejméně 30 metrů,
c) o souhrnné ploše nejvýše 20 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,
d) při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve
směru orby a
e) nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II.
třídy nebo od dalšího biopásu.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) neaplikuje na plochu biopásu
a) přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou opatření prováděných v souladu s § 75 a 76 zákona
o rostlinolékařské péči, kdy je možné na plochu
biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, a
10

b) hnojiva ).
(7) Žadatel každoročně v průběhu zařazení do
titulu podle § 2 písm. f) bodu 1
a) založí nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku krmný biopás
1. stanovenou směsí osiva podle § 12 odst. 2
písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva
a sadby,
2. uvedenou v části A přílohy č. 14 k tomuto
nařízení a
3. přičemž výsev musí být proveden nejpozději
do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu,
b) ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu
zemědělskou nebo jinou technikou do 31. března následujícího kalendářního roku a
c) zapraví porost biopásu do půdy v období od
1. dubna do 15. června následujícího kalendářního roku.
(8) Žadatel v průběhu zařazení do titulu podle
§ 2 písm. f) bodu 2
a) založí v prvním roce závazku nejpozději do
15. června příslušného kalendářního roku nektarodárný biopás
1. stanovenou směsí osiva podle § 12 odst. 2
písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva
a sadby,
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2. uvedenou v části B přílohy č. 14 k tomuto
nařízení a
3. přičemž výsev musí být proveden nejpozději
do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu,
b) založený biopás
1. ponechá na stejné ploše minimálně po dobu
dvou, maximálně však po dobu 3 po sobě
následujících kalendářních let a
2. po uplynutí období podle bodu 1 zapraví
biopás do půdy v termínu od 1. dubna do
15. června příslušného kalendářního roku,
c) založí následný nektarodárný biopás
1. do 15. června třetího roku závazku, je-li
nektarodárný biopás založený podle písmene a) realizován jako dvouletý, nebo
2. do 15. června čtvrtého roku závazku, je-li
nektarodárný biopás založený podle písmene a) realizován jako tříletý,
d) provádí každoročně seč s odklizením biomasy
v termínu od 1. července do 15. září příslušného
kalendářního roku a
e) nepoužívá plochu biopásu k pojezdům zemědělské nebo jiné techniky, ani jako souvrať, s výjimkou plnění podmínky uvedené v písmeni d).
§ 22
Podopatření ochrana čejky chocholaté
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
ochrana čejky chocholaté uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní
orná půda, které hodlá zařadit do podopatření
ochrana čejky chocholaté, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
podle písmene a) vedených v evidenci využití
půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
ochrana čejky chocholaté je zákres příslušných dílů
půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti,
v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo
podrobnějším.
(3) Zařadit do podopatření ochrana čejky chocholaté lze díl půdního bloku, na kterém
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a) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,
b) není uplatňováno agroenvironmentální opatření
podle § 2 písm. a) bodu 2, anebo § 2 písm. b)
nebo c) nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a
c) je v evidenci využití půdy vedeno hnízdiště
čejky chocholaté.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014
Sb.
(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté na dílu půdního
bloku
a) zabezpečí plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské nebo jiné techniky, a to
1. v období od 15. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku, v případě prvního
roku trvání závazku, nebo
2. od druhého roku závazku v období od
1. ledna do 15. června příslušného kalendářního roku,
tato podmínka se nevztahuje na plochu dílu
půdního bloku do vzdálenosti maximálně 4 metrů od okraje příslušného dílu půdního bloku,
b) založí porost směsí plodin podle přílohy č. 15
k tomuto nařízení alespoň v minimálním výsevu
podle přílohy č. 15 k tomuto nařízení, a to nejdříve od 16. června, nejpozději však do 15. července příslušného kalendářního roku,
c) používá k výsevu výhradně směs osiva podle
§ 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu
osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího
protokolu, popřípadě používá certifikované,
uznané nebo kontrolované osivo, přičemž výsev
musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode
dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu
osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby, a
d) zapraví do půdy porost směsi plodin v termínu
od 15. listopadu do 31. prosince příslušného
kalendářního roku.

23

) § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
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HLAVA III
SAZBY DOTACE
§ 23
Sazby dotace
(1) Sazba dotace činí
a) 404 EUR/1 hektar ovocného sadu23) zařazeného do podopatření integrovaná produkce
ovoce podle § 2 písm. a), na kterém žadatel plní
podmínky podle § 12,
b) v podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. 323 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do
titulu základní ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 6,
2. 675 EUR/1 hektar vinice23) zařazeného do
titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2
písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13 odst. 5 a 7,
c) 426 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do podopatření integrovaná produkce
zeleniny podle § 2 písm. c), na kterém žadatel
plní podmínky podle § 15,
d) v podopatření ošetřování travních porostů
1. 96 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu obecná péče
o extenzivní louky a pastviny podle § 2
písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 2,
2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 19 odst. 3,
3. 185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d)
bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 19 odst. 4,
4. 163 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bo-
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du 4, na kterém žadatel plní podmínky podle
§ 19 odst. 5,

§ 2 písm. e) bodu 4, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 20,

5. 170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d)
bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 19 odst. 6,

5. 385 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru druhově bohatou
směsí podle § 2 písm. e) bodu 5, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 20,

6. 692 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu trvale podmáčené
a rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 19
odst. 7,

6. 428 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru regionální směsí podle
§ 2 písm. e) bodu 6, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 20,

7. 173 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 8,
8. 198 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu ochrana chřástala
polního podle § 2 písm. d) bodu 8, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 19 odst. 9,
9. 353 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 19
odst. 10,
10. 213 EUR/1 hektar trvalého travního porostu23), zařazeného do titulu druhově bohaté
pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10, na
kterém plní žadatel podmínky podle § 19
odst. 11,
e) v podopatření zatravňování orné půdy
1. 310 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
běžnou směsí podle § 2 písm. e) bodu 1, na
kterém žadatel plní podmínky podle § 20,
2. 346 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
druhově bohatou směsí podle § 2 písm. e)
bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 20,
3. 400 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
regionální směsí podle § 2 písm. e) bodu 3,
na kterém žadatel plní podmínky podle § 20,
4. 337 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu zatravňování orné půdy
podél vodního útvaru běžnou směsí podle

f) v podopatření biopásy
1. 670 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu krmné biopásy podle § 2
písm. f) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 7,
2. 591 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do titulu nektarodárné biopásy
podle § 2 písm. f) bodu 2, na kterém žadatel
plní podmínky podle § 21 odst. 6 a 8,
g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy23), zařazeného do podopatření ochrana čejky chocholaté
podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22.
(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodů 1, 2, a 4 se zvýší o 11 EUR/1 hektar, jde-li
o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodů 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a).
(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží o 86 EUR/1 hektar,
jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území
1. zóny zvláště chráněného území13), popřípadě ve
zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7
odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.;
nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny
zvláště chráněného území13) jen zčásti, dotace se
sníží jen na této části dílu půdního bloku.
(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 2 se sníží o 69 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
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(6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 3 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 4 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 5 se sníží o 39 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.
(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 7 se sníží o 41 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 8 se sníží o 40 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace
na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního
bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 10 se sníží o 48 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády
č. 76/2015 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle
odstavce 4.
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(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) se
sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku
nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného
území13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území
vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., nachází-li se díl půdního
bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území13)
jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku.
(14) Výši dotace při uplatňování jednotlivých
podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a sazby stanovené
podle odstavců 1 až 13 pro příslušné podopatření
podle § 2.
(15) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 14 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.
(16) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na
díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.
HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 24
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti
minimálních požadavků pro použití hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin
(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle
zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3.
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole
sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 za
účelem stanovení celkové míry porušení za každou
z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za
všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více
zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku,
pro stanovení celkové míry porušení za daný poža-
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davek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí
požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodů 2 a 3
Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto
nařízení.
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj
o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry
porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení
dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9
odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,
nebo
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj
o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku,
Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci
příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku
procentního snížení podle odstavce 4.
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované
porušení kontrolovaného požadavku za každou
z oblastí požadavků podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení
téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj
o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku,
Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci
příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 2
písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,
nebo
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

Částka 36

§ 25
Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění
jednotlivých podopatření
(1) V případě nesplnění podmínek provádění
jednotlivých podopatření, s výjimkou podmínek
uvedených v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3,
Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle
§ 26 až 32
a) sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve kterém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 23
v těchto úrovních
1. 3 %,
2. 10 %,
3. 25 %, nebo
4. 50 %,
b) neposkytne dotaci za příslušné podopatření
v příslušném kalendářním roce, nebo za celé období trvání závazku, nebo
c) vyřadí žadatele z příslušného podopatření.
(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud
není v § 26 až 29 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 23 o jednu úroveň
podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace
v příslušném kalendářním roce neposkytne.
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto
nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více
než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění však nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné
žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky24),
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 %25),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %25),
nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží
platbu o 3 %25).

24

) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

25

) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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§ 26
Snížení dotace o 3 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle
§ 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při
uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce
nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. f) nebo g), nebo
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci
využití půdy, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. f), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl
půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. g), h) nebo i), provedl-li žadatel jednu
aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo,
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7
písm. f), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. c), § 19 odst. 9 písm. f), § 19 odst. 10
písm. f) anebo § 19 odst. 11 písm. c), nebo
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c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění
podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. d).
§ 27
Snížení dotace o 10 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle
§ 23, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při
uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. h),
b) v podopatření integrovaná produkce zeleniny
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. d),
c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci
využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d)
bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého
travního porostu nebo travního porostu na
orné půdě, který byl k 30. září 2014 travním
porostem způsobilým k poskytnutí dotace
podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9 popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného
žadatelem a vedeného v evidenci využití
půdy,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1
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písm. b) nebo v § 19 odst. 2 písm. a), § 19
odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19
odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19
odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10
písm. a) anebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 %
a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry
trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem vedeného v evidenci využití
půdy a zařazeného do podopatření podle § 2
písm. d), snížení se nevztahuje na plochu
trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodu 7, nebo
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. b), § 19 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 4
písm. b), § 19 odst. 5 písm. b), § 19 odst. 6
písm. b), § 19 odst. 8 písm. c) anebo v § 19
odst. 9 písm. c), snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do
titulu podle § 2 písm. d) bodu 7, nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1
písm. c), nebo
d) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění
podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) nebo
§ 20 odst. 8 písm. c), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném
25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se
sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. c) bodu 1,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. h), nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. g), h) nebo i), neprovedl-li žadatel
jednu aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky
došlo,
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. e),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3
písm. e), § 19 odst. 4 písm. e), § 19 odst. 5
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písm. f), § 19 odst. 6 písm. e) anebo v § 19
odst. 8 písm. f), nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. e), nebo
c) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. d), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. e).
§ 28
Snížení dotace o 25 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle
§ 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při
uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. b),
2. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle
§ 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu olova uvedené v části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené
v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění
v průběhu příslušného závazku, nebo
4. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. j) nebo k), přičemž nesplněním podmínky je také nepředložení záznamů Fondu
v průběhu kontroly na místě,
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění
v průběhu příslušného závazku,
c) podopatření integrovaná produkce zeleniny
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. c),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. d), přičemž nesplněním podmínky je
také nepředložení záznamů Fondu v průběhu
kontroly na místě,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
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písm. e), přičemž nesplněním podmínky je
také nepředložení záznamů Fondu v průběhu
kontroly na místě,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. b), nebo
5. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu některých z chemických
látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň
nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
d) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci
využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné
půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,
nebo
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4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1
písm. a) nebo d), nebo
e) podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5
písm. c).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se
sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. d), přičemž se jedná o tři aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. g),
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst.
písm. f), § 19 odst. 3 písm. f), § 19 odst.
písm. f), § 19 odst. 5 písm. g), § 19 odst.
písm. f), § 19 odst. 8 písm. g), § 19 odst.
písm. h) nebo v § 19 odst. 11 písm. e),

2
4
6
9

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3
písm. g), § 19 odst. 4 písm. g), § 19 odst. 5
písm. h), § 19 odst. 6 písm. g), § 19 odst. 7
písm. g), § 19 odst. 8 písm. h), § 19 odst. 9
písm. i), § 19 odst. 10 písm. k) nebo v § 19
odst. 11 písm. g),
3. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 7
písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové
výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci
využití půdy a zařazeného do podopatření
podle § 2 písm. d) bodu 6,
4. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 9
písm. b),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než
50 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno
60 kilogramům na 1 hektar dílu půdního
bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. i), nebo
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7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. j) nebo v § 19 odst. 11 písm. f),
c) podopatření zatravňování orné půdy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. a) bodech 2 až 4, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo
d) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7
písm. a) bodu 3, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8
písm. a) bodu 3.
§ 29
Snížení dotace o 50 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle
§ 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při
uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce zeleniny nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. c),
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné
půdě, který byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, popřípadě podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1
písm. b) nebo v § 19 odst. 2 písm. a), § 19
odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19
odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19
odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10
písm. a) anebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 %
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celkové výměry trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem, vedeného
v evidenci využití půdy a zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7
a 8, snížení se nevztahuje na plochu trvalého
travního porostu zařazeného do titulu podle
§ 2 písm. d) bodu 7,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 1
písm. a), nebo
4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 1
písm. b),
c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění
podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. e) nebo
§ 20 odst. 8 písm. c), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto podopatření,
nebo
d) podopatření ochrana čejky chocholaté
1. nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5
písm. b), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 22 odst. 5
písm. d).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se
sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. d), přičemž se jedná o čtyři aplikace
herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
9 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b)
nebo d),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. e),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
9 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b)
nebo d), nebo
5. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. e),
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. d),
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2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3
písm. d), § 19 odst. 4 písm. d), § 19 odst. 5
písm. e), § 19 odst. 6 písm. d), § 19 odst. 8
písm. e) nebo v § 19 odst. 9 písm. d),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň jednoho vzorku ovoce, a to z druhu
ovoce převládajícího podle výměry,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8
písm. b) bodu 1 nebo 3,

4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle
§ 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova uvedené v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. b),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než
60 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno
65 kilogramům na 1 hektar dílu půdního
bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,
nebo
7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. e),
c) podopatření zatravňování orné půdy nesplnění
podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. f), nebo
d) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8
písm. d), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7
písm. b) nebo odst. 8 písm. e).
§ 30
Neposkytnutí dotace
(1) Dotaci v příslušném kalendářním roce
v rámci příslušného podopatření podle § 2 Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 2
písm. c) nebo d), nesplněním podmínky je také
nepředložení evidence hnojení nebo záznamů
o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě, nebo předložení takové
evidence nebo záznamů, ze které není možné
zjistit plnění podmínek tohoto podopatření,

5. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle
§ 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu olova uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených
v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
6. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. i), pokud se jedná o druhé nebo další
nesplnění v průběhu příslušného závazku,
nebo
7. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. a) nebo b); dotace se neposkytne na
příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo
nesplnění zjištěno; výměra dílu půdního
bloku, na který Fond dotaci podle tohoto
odstavce neposkytne, se do zjištěné výměry
podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/
/2014 nezahrne,
c) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. a),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. b),

b) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
ovoce

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. c) bodu 2,

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. a),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. e),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň jeden vzorek ovoce, a to z druhu ovoce převládajícího podle výměry,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. i), přičemž se jedná o druhé nebo další
nesplnění v průběhu příslušného závazku,
nebo
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6. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 8;
dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno;
výměra dílu půdního bloku, na který Fond
dotaci podle tohoto odstavce neposkytne, se
do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne,
d) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
zeleniny
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. a),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. a),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň jeden vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny
převládajícího podle výměry,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň jednoho vzorku zeleniny, a to z druhu
zeleniny převládajícího podle výměry, nebo
6. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B
přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň
nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
e) při uplatnění podopatření ošetřování travních
porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla nižší než 0,2 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého trav-
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ního porostu obhospodařovaného žadatelem
a vedeného v evidenci využití půdy,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna
1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2
písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě
trvalého travního porostu nebo travního porostu na orné půdě, který byl k 30. září 2014
travním porostem způsobilým k poskytnutí
dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5
až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného
žadatelem a vedeného v evidenci využití
půdy,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu zařazeného v podopatření podle § 2 písm. d), bodů 1 až 5 a 7 až 10,
popřípadě trvalého travního porostu nebo
travního porostu na orné půdě, který byl
k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b)
bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c)
bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a obhospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna
1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy, nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské
půdy obhospodařované žadatelem a vedené
v evidenci využití půdy, nebo
f) při uplatnění podopatření ochrana čejky chocholaté nesplnění podmínky uvedené v § 22
odst. 5 písm. a).

Částka 36

Sbírka zákonů č. 75 / 2015

(2) Dotaci v příslušném kalendářním roce
v rámci příslušného titulu podle § 2 Fond neposkytne, zjistí-li u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
10 aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b)
nebo d),
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10. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. c),
11. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než
65 kilogramů na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného
v evidenci využití půdy a zařazeného do
podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno
10 aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b)
nebo d),

12. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. g),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. f), nebo

14. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11
písm. b), nebo

4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. d), přičemž se jedná o 5 a více aplikací
herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,

15. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 11
písm. d),

b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3
písm. c),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 4
písm. c),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5
písm. c),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 6
písm. c),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7
písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 25 % celkové výměry trvalého travního
porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného
do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 6,
6. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7
písm. b) až e),
7. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 8
písm. d),
8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. a), přičemž seč byla provedena před
15. srpnem příslušného kalendářního roku;
dotace se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
9. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. g),

13. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 10
písm. h),

c) podopatření zatravňování orné půdy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění
v průběhu trvání příslušného závazku,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. c),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. d), nebo
4. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8
písm. a) nebo b), nebo
d) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. a); dotace se neposkytne na příslušný
díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění
zjištěno,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. b); dotace se neposkytne na příslušný
díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění
zjištěno,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. c); dotace se neposkytne na příslušný
díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění
zjištěno,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6
písm. a),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 6
písm. b),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7
písm. a) bodu 1 nebo 2,
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7. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 7
písm. c),
8. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8
písm. a) bodu 1 nebo 2,
9. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8
písm. b), nebo
10. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 8
písm. c).
§ 31
Snížení dotace o 25 %
vztahující se k celému období závazku
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená podle
§ 23, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při
uplatnění podopatření integrovaná produkce révy
vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 13 odst. 6
písm. a),
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 31 a nejvíce 32 aplikací uvedených v § 13 odst. 6
písm. c),
c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 13 odst. 7
písm. a), nebo
d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 21 a nejvíce 22 aplikací uvedených v § 13 odst. 7
písm. c).
(2) Na základě uplatnění snížení dotace podle
odstavce 1 rozhodne Fond o vrácení poměrné části
dotace poskytnuté od počátku závazku.
§ 32
Snížení dotace o 50 %
vztahující se k celému období závazku
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci příslušného titulu podle § 2, vypočtená podle
§ 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při
uplatnění podopatření integrovaná produkce révy
vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6

Částka 36

písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 13 odst. 6
písm. a),
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 33 a nejvíce 34 aplikací uvedených v § 13 odst. 6
písm. c),
c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. a), je-li Fondem zjištěno nejméně 23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 13 odst. 7
písm. a), nebo
d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. c), je-li Fondem zjištěno nejméně 23 a nejvíce 24 aplikací uvedených v § 13 odst. 7
písm. c).
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodu 4, vypočtená podle § 23, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené
v § 19 odst. 5 písm. d), jestliže na daném dílu půdního bloku nebyla zjištěna aplikace hnojiv nebo byly
zjištěny 2 a více aplikací hnojiv v průběhu příslušného závazku.
(3) Na základě uplatnění snížení dotace podle
odstavce 1 nebo 2 rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku.
§ 33
Vyřazení z podopatření a vrácení dotace
(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. c), popřípadě při překročení limitů obsahu chemických látek uvedených v příloze
č. 4 k tomuto nařízení,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek ovoce,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. e), popřípadě žadatel nezajistí rozbor
žádného vzorku ovoce podle § 12 odst. 5
písm. d), nebo nepředloží Fondu při kontrole na místě záznamy vedené podle § 12
odst. 5 písm. e),
4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle
§ 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle
§ 12 odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku ode-
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aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d),
e) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. a), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), nebo
f) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. c), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací
uvedených v § 13 odst. 7 písm. c),

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. b), popřípadě při překročení limitů obsahu chemických látek uvedených v příloze
č. 4 k tomuto nařízení,

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond
současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného
titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek zeleniny,

(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu
zatravňování orné půdy nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 6, § 20 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo
v § 20 odst. 8 písm. e), dotace v rámci příslušného
podopatření se neposkytne na díl půdního bloku, na
kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního
bloku z příslušného opatření a rozhodne o vrácení
dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle
§ 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto
závazku.

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 9
písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu
obsahu chemických látek žádného vzorku
zeleniny, nebo
4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 9 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 9 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C
přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne
a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za
příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto
závazku.
(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. a), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. a),
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více
aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b)
nebo d),
c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. c), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací
uvedených v § 13 odst. 6 písm. c),
d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více

(4) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky příslušného podopatření, které má za následek vrácení již
poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše
na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let
bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku,
ve kterém došlo k nesplnění podmínky; v případě
zjištění nesplnění podmínky opatření po skončení
závazku se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let.
(5) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž
byla dotace 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 by byly důvodem pro snížení dotace.
§ 34
Závěrečná ustanovení
(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší
moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.
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kách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství
spočívajících v ochraně složek životního
prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření, nestanoví jinak,

(2) Dojde-li k vyřazení z agroenvironmentálně-klimatického opatření podle § 10 odst. 3 v důsledku
uplatnění čl. 48 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.
(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování
na 2 desetinná místa.
§ 35
Přechodné ustanovení
Jestliže žadatel v roce 2015 absolvuje nejpozději
do 31. října 2015 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a zašle
Fondu kopii potvrzení o absolvování tohoto školení
nejpozději do 30. listopadu 2015, je tím splněna podmínka uvedená v § 12 odst. 5 písm. i) nebo v § 13
odst. 5 písm. i).
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření

Částka 36

2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše
uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle nařízení
vlády č. 242/2004 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nestanoví
jinak,“.
2. V § 7 odst. 6 a v § 9 odst. 6 písm. c) se slova
„15. září“ nahrazují slovy „31. října“.
3. V § 13 se na konci odstavců 2 a 9 doplňují
slova „nebo v rámci podopatření biopásy podle § 2
písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.
4. V § 13 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

§ 36
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. 83/2009 Sb., nařízení
vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010
Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády
č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení
vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013
Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády
č. 308/2014, se mění takto:

„(11) Dotace v rámci titulu ekologické zemědělství se neposkytne na díl půdního bloku, na který
je v příslušném kalendářním roce podána žádost
o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné
půdy podle § 2 písm. e) nebo podopatření ochrana
čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády
č. 75/2015 Sb.“.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 12 až 14.
5. V § 13 odst. 13 se slova „odstavce 11“ nahrazují slovy „odstavce 12“.

1. V § 4 odst. 2 písm. f) body 1 a 2 znějí:
„1. první seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané
ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle tohoto nařízení, podle
nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmín-

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 37
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Částka 36

Sbírka zákonů č. 75 / 2015

Strana 1291

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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76
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

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
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo

1

použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.
§2
Žádost o zařazení do opatření
ekologické zemědělství
(1) Žádost o zařazení do opatření ekologické
zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může
podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích
(dále jen „žadatel“), jestliže
a) provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b) hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém
zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení
je registrován v systému ekologického zeměděl-

) 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení
Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
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 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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ství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a

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

c) zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy
vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití
půdy“), na kterou lze poskytnout dotaci podle
§ 18.

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

(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních
bloků obhospodařovaných v systému ekologického
zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období
podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených
v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do
opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., do opatření ekologické zemědělství
podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení
podle § 2.

(3) Zařadit do opatření ekologické zemědělství
lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na
něm uplatňováno

a) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do
opatření ekologické zemědělství podle tohoto
nařízení,

a) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a)
bodu 1 nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
nebo
b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(4) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku,
b) období závazku v délce trvání 5 let, které začíná
dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období
závazku (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení.
(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen
„Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku
závazku podle odstavce 4 písm. b).
(6) Fond žadatele zařadí do opatření ekologické
zemědělství, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením.
(7) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do opatření ekologické
zemědělství podle odstavce 6 nelze

§3
Přechod z agroenvironmentálně-klimatických
opatření do opatření ekologické zemědělství

(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

b) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do
podopatření integrovaná produkce podle § 2
písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015
Sb.,
c) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,
d) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku,
e) díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen
do podopatření integrovaná produkce podle § 2
písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015
Sb., a žadatel jej požaduje zařadit do opatření
ekologické zemědělství podle tohoto nařízení.
(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se
uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.
(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle
odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření
ekologické zemědělství podle § 2, Fond žadatele zařadí podle § 2 odst. 6 do nového závazku do opatření ekologické zemědělství.
§4
Zvýšení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku.
Zvýšit výměru lze nejvíce o 35 % celkové výměry,
která byla zařazena v prvním roce závazku podle § 2
odst. 6.

Částka 36

Sbírka zákonů č. 76 / 2015

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením
celého dílu půdního bloku.
(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle
odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.
(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém
roce trvání závazku.
(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení
podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do
opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke
změně výměry zemědělské půdy.
(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím
limit podle odstavce 1 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly
půdních bloků původně zařazené do opatření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství
v novém závazku. Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku.
Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek tohoto nařízení.
(7) Za zvýšení výměry v průběhu trvání závazku se pro účely tohoto nařízení nepovažuje provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h
zákona o zemědělství, jestliže touto změnou došlo
ke zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného
do opatření podle § 2 odst. 6 a pokud tato změna
byla oznámena Fondu v žádosti o změnu zařazení
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podané v nejbližším možném termínu v souladu s odstavcem 3, popřípadě v žádosti o zařazení.
§5
Snížení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo
o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6.
(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději
a) do 10. ledna následujícího kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo v období ode
dne doručení žádosti o poskytnutí dotace
v rámci opatření ekologické zemědělství do
31. prosince příslušného kalendářního roku,
nebo
b) do 15. května příslušného kalendářního roku,
pokud ke snížení výměry došlo mimo období
uvedené v písmenu a).
(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na
oznámení zásahu vyšší moci2). Žádost o změnu zařazení doručenou po termínu uvedeném v odstavci 2
písm. a) Fond zamítne.
(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel
uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku
nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do
opatření ekologické zemědělství žádá z důvodu
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),
b) provedení pozemkové úpravy4),
c) zásahu vyšší moci2),
d) provedení změny v evidenci využití půdy podle
§ 3h zákona o zemědělství, jestliže touto změ-

2

) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

3

) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

4

) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
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nou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého
dílu půdního bloku o více než 5 % původní
výměry tohoto dílu půdního bloku,
e) zřízení stavby ve veřejném zájmu5),
f) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití
půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené v prvním roce závazku do opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2 odst. 6, nebo
g) jiného, než je uveden v písmenech a) až f).
(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené
výměry rozhodne o zařazení do opatření ekologické
zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy
došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená
výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení
podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do
opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke
změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku;
povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy
došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo
že veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy
již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost
o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond
o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není
dotčena.
§6
Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření
ekologické zemědělství
(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření
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ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci“)
doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři
pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6), a to do 15. května příslušného kalendářního
roku, za který má být dotace poskytnuta.
(2) V žádosti o dotaci podle odstavce 1 žadatel
uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci
a) v rámci přechodu na ekologickou produkci7),
1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití
půdy v režimu přechodu na ekologickou
produkci, a zároveň
2. pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nenacházel alespoň z 50 %
jeho výměry v režimu ekologické produkce,
a to po dobu alespoň jednoho kalendářního
dne v období posledních 3 let přede dnem
15. května příslušného kalendářního roku,
v němž je podávána žádost o dotaci, nebo
b) v rámci ekologické produkce,
1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití
půdy v tomto režimu,
2. je-li díl půdního bloku veden ke dni doručení
žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a v průběhu období ode
dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince
příslušného kalendářního roku dojde ke
změně na režim ekologické produkce,
3. je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské
kultury trvalý travní porost, standardní orná
půda, travní porost nebo úhor veden ke dni
doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu
na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 2 po sobě
následujících letech v režimu přechodu na
ekologickou produkci, nebo

5

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

6

) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

7

) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
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4. je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské
kultury ovocný sad, vinice, chmelnice nebo
jiná trvalá kultura veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití
půdy veden v předchozích 3 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci.
(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku
druh zemědělské kultury, na který požaduje dotaci
a který je zároveň veden ke dni doručení žádosti
o dotaci v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci
lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské
kultury
a) trvalý travní porost,
b) standardní orná půda,
c) travní porost,
d) úhor,
e) ovocný sad,
f) vinice,
g) chmelnice, nebo
h) jiná trvalá kultura; na tento díl půdního bloku
lze žádost o dotaci podat, pokud je na celém
dílu půdního bloku současně vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad.
(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je
a) zákres příslušných dílů půdních bloků, které
žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, a to v rozlišení na díly půdních bloků
s druhem zemědělské kultury uvedeným v odstavci 3, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků
uvedených v písmenu a) vedených v evidenci
využití půdy na žadatele.
(5) Je-li žádost o dotaci doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské
unie8) sníží, popřípadě žádost o dotaci zamítne.

8
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§7
Poměrná výše dotace
(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů
uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až f), dotace se
poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy,
která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou
v evidenci využití půdy, nebo období, které končí
dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4
písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny,
jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni
doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy.
(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů
uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až f) nebo pokud
uvede důvod snížení podle § 5 odst. 4 písm. g), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň
Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která
byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z opatření ekologické
zemědělství od počátku závazku.
(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené
výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy
zařazené do opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekologické zemědělství, rozhodne
Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím
není dotčena.
§8
Převod závazku
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem,
ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba,
která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé
právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převe-

) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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dení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných
žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění
podmínek opatření ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro
opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení,
neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu
části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci opatření
ekologické zemědělství poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití
půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství 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 opatření ekologické
zemědělství na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(3) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do
opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže,
že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném
formuláři, přičemž
a) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1
nebo 2 zařazena do opatření ekologické zemědělství po kratší dobu než zemědělská půda,
kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do
tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté
zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2
zařazenu do tohoto opatření, uvede nabyvatel
na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto
opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí
o zařazení datum zahájení závazku odpovídající
kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá ze-
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mědělská půda zařazena původnímu žadateli do
tohoto opatření,
b) v ostatních případech uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření
a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení
datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.
(4) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do
opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že
bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření
na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1
nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení, ale
oznámí tuto skutečnost Fondu na Fondem vydaném
formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto opatření. Fond stanoví v novém rozhodnutí
o zařazení zbývající část období závazku, po které
bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření.
(5) Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku
skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví
se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem
a) zvýšení zařazené výměry podle § 4, v průběhu
zbývající části závazku jako součet nabyvatelem
dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené
výměry podle § 4, a poměrné části původním
žadatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení
podle § 4, odpovídající poměrné části zařazené
výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení
výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje,
b) snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4
písm. f), v průběhu zbývající části příslušného
pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. f), a poměrné části
původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 4 písm. f), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené
na nabyvatele; limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.
(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal
v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy
podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel
zařazen do tohoto opatření, ke snížení zařazené vý-
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měry zemědělské půdy podle § 5, s výjimkou snížení
z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až f), nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace
poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části
dotace nabyvatelem za období, na které byl původní
žadatel nebo nabyvatel zařazen.

d) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří
souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury,
na kterou lze poskytnout dotaci podle § 6
odst. 3,

(7) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených
v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto
nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí
dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské
půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení
podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), odst. 2
nebo odst. 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2
se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle
části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů
přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci
využití půdy převedena zemědělská půda z převodce
na nabyvatele.

1. kontrolovanými požadavky podle aktů pro
oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb.,

§9
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha
zákona o zemědělství,
b) je zařazen do opatření ekologické zemědělství
podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti
o zařazení,
c) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky9)
a splňuje podmínky uvedené v § 10,

9

e) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s

2. podmínkami oblasti minimálních požadavků
pro použití hnojiv v opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto
nařízení na dílech půdních bloků vedených
v evidenci využití půdy na žadatele,
3. podmínkami oblasti minimálních požadavků
pro použití přípravků na ochranu rostlin
v opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na
dílech půdních bloků vedených v evidenci
využití půdy na žadatele,
4. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES)
č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a
5. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,
f) žadatel v případě použití hnojiv a statkových
hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci
pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí
a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
g) žadatel v případě použití přípravků na ochranu
rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpi-

) Čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
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sem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává
tyto záznamy pro potřeby kontroly prokazující
poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu
10 let a
h) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.
(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
podmínka podle odstavce 1 písm. a) pro něj neplatí.
(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské
půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence
využití půdy je rozhodné období ode dne doručení
žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury
z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na
trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a).
(4) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j
zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu
půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna
příslušného kalendářního roku byl na příslušném
dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího
travního porostu, byla-li vyseta.
(5) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle
odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného
kalendářního roku za splnění této podmínky.
§ 10
Aktivní zemědělec
(1) Částka přímých plateb za předchozí ka-

10
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lendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí
5 000 EUR.
(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
(3) V případě, že se žadatele podle § 2 týkají
podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně
s žádostí o dotaci
a) uvede na formuláři vydaném Fondem celkové
příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze
zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní
období ke dni doručení žádosti o dotaci a
b) přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad
jím uvedených údajů podle písmene a) o jeho
celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti
s účetními záznamy žadatele.
(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele; v tomto případě se
na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento
žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí dokument
o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších
činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky.
ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
§ 11
Dotace na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci
v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,

) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
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a) zajistí posečení nebo spasení trvalého travního
porostu na daném dílu půdního bloku, a to minimálně dvakrát ročně; seč a pastvu lze v rámci
stanovených termínů kombinovat; první seč
s odklizením biomasy nebo pastva se provede
nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku, druhá seč s odklizením biomasy
nebo pastva se provede nejpozději do 31. října
příslušného kalendářního roku; tato povinnost
se nevztahuje na žadatele, kteří hospodaří v souladu s podmínkami uvedenými v § 9 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb. nebo § 18 a 19 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb.,
b) provádí v případě údržby trvalého travního
porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do
30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se
nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí
převyšující 108 a může být měněna na základě
souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných
územích11), ochranných pásmech národních
parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),
c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního
porostu nebo přísev trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných
územích11), ochranných pásmech národních
parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),
d) může v případě provádění obnovy trvalého
travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše jednou za 5 let v případě, kdy se díl půdního bloku
nachází mimo oblasti vyjmenované v písmenu c); to se nevztahuje na mulčování nedopasků
nebo dodatečné mulčování po splnění podmínek sečí a
e) splňuje každý den kontrolního období od
1. června do 30. září příslušného kalendářního
roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu
chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké

11

dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost.
(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská
zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze
zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona
o ekologickém zemědělství a článku 14 nařízení
Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství,
která jsou takto označena v informačním systému
ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.
(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně,
doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního
roku za toto kontrolní období
a) elektronický opis registru koní v hospodářství
vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence podle plemenářského zákona;
deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu
chovaných koní přepočtených na velké dobytčí
jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení
a kategorii chovaných koní.
(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru
koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle
odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav
odůvodňující jejich zohlednění.
(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle
odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných
hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému
ústřední evidence vedeného podle plemenářského
zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také
podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy

) § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

12

) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

13

) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
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obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost k příslušnému dni kontrolního období.
§ 12
Dotace na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci
v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda,
je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento
díl půdního bloku žádá o dotaci na
a) pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,
b) pěstování trav na semeno, nebo
c) pěstování ostatních plodin.
(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c),
pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4
písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) zlepšující netržní
plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Žadatel v žádosti o dotaci
uvede díl půdního bloku, na kterém bude zlepšující
netržní plodinu pěstovat, a to s uvedením, zda bude
plocha se zlepšující netržní plodinou založena
a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny,
která je vyseta do 31. července příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku ponechána do 20. září příslušného kalendářního
roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován
v růstu, nebo
b) s ozimou variantou zlepšující netržní plodiny,
která je vyseta do 20. září příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku ponechána
do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této
plodiny likvidován nebo omezován v růstu.
(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se
nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle
odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než
5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené
v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny
uvedené v odstavci 6, započítává se jejich výměra do
výměry podle odstavce 2 věty první.
(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. a)
a) uvede v žádosti o dotaci u daného dílu půdního

Částka 36

bloku předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně podporovaného druhu zeleniny
uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále
jen „podporovaný druh zeleniny“) nebo druhu
speciálních bylin uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh bylin“), které hodlá v příslušném kalendářním
roce na daném dílu půdního bloku pěstovat,
b) pěstuje během kalendářního roku na celém dílu
půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci
pouze podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin s výjimkou zlepšujících
netržních plodin uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh
bylin, musí být minimálně shodná s výměrou
dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci,
c) splní v příslušném kalendářním roce požadavky
minimálního výsevu nebo výsadby podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 4 k tomuto
nařízení,
d) v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin,
zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci,
e) může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného
druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních
plodinách není přípustná a
f) sklidí a odveze produkci z podporovaného
druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin z dílu půdního bloku do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.
(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. b)
a) pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku monokulturu množitelského porostu trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do
oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých
hodlá získávat semeno, a
b) neprovádí pastvu na dílu půdního bloku, na
který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.
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(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. c)

ném dílu půdního bloku úhor bez založení porostu plodin a

a) nepěstuje na dílu půdního bloku množitelské
porosty trav a plodiny uvedené v příloze č. 7
k tomuto nařízení,

b) zajistí, aby byla plocha daného dílu půdního
bloku pětkrát ročně podmítnuta, zkypřena,
zdiskována, zorána, zválena nebo zvláčena;
v termínech od 15. května do 30. června, od
1. července do 31. července, od 1. srpna do
31. srpna, od 1. září do 30. září a od 1. října
do 31. října příslušného kalendářního roku zajistí provedení některé z těchto mechanických
operací.

b) sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu
půdního bloku do 15. listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a
c) může provést pastvu až po sklizni ostatních
plodin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná.
§ 13
Dotace na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury travní porost
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu
s § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury travní porost,
a) zajistí posečení nebo spasení travního porostu
na daném dílu půdního bloku, a to minimálně
dvakrát ročně; seč a pastvu lze v rámci stanovených termínů kombinovat; první seč s odklizením biomasy nebo pastva se provádí nejpozději
do 31. července příslušného kalendářního roku,
druhá seč s odklizením biomasy nebo pastva se
provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku; tato povinnost se nevztahuje
na žadatele, který hospodaří v souladu s podmínkami uvedenými v § 9 nařízení vlády č. 79/
/2007 Sb., a
b) provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od
skončení pastvy nebo, v případě celoroční
pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného
kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 108.

(2) Žádost o dotaci podle odstavce 1 lze na
daný díl půdního bloku podat pouze jednou za dobu
trvání závazku.
(3) Obhospodařuje-li žadatel ke dni doručení
žádosti o dotaci zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury
orná půda o celkové výměře větší než 5 hektarů,
lze v příslušném kalendářním roce podat žádost o dotaci podle odstavce 1 na výměru, která představuje
maximálně 15 % výměry zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury orná půda.
§ 15
Dotace na zemědělskou půdu
s druhem zemědělské kultury ovocný sad
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci
v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku
s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený
v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h)
zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském, je povinen v žádosti o dotaci dále
uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci
na
a) intenzivní sady, nebo
b) ostatní sady.
(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. a)

§ 14

a) vyznačí v mapě dílů půdních bloků umístění
technického zařízení uvedené v části B přílohy
č. 10 k tomuto nařízení,

Dotace na zemědělskou půdu
s druhem zemědělské kultury úhor

b) podá žádost o dotaci pouze na díl půdního
bloku, na kterém se nachází výsadba

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci
v souladu s § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku
s druhem zemědělské kultury úhor,

1. některého z druhů ovocných stromů nebo
ovocných keřů uvedených v příloze č. 8 k tomuto nařízení a

a) vytvoří ke dni doručení žádosti o dotaci na da-

2. o minimální hustotě životaschopných je-
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dinců na 1 hektar dílu půdního bloku, a to
u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
u peckovin 200 životaschopných jedinců
nebo u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení
žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného
kalendářního roku,
c) zajistí, aby na daném dílu půdního bloku byla
rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo
ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba
stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má
maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm
včetně a u peckovin 170 cm; výška kmene se
měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,
d) neprodukuje na daném dílu půdního bloku
v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv
meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,
e) neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,
f) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí
a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
g) ponechá u ovocných stromů každoročně 5 až
15 % výměry daného dílu půdního bloku
v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby do následujícího kalendářního
roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra
do 31. srpna posečena; příkmenný pás je upraven vždy,
h) provádí každoročně pravidelný řez za účelem
prosvětlení korun ovocných stromů, a to do
15. srpna příslušného kalendářního roku,
i) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu
v souladu s pěstební technologií,
j) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu
půdního bloku,
k) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle vý-

Částka 36

měry minimální úroveň vlastní produkce ovoce
na hektar plochy jeho výměry, na který žádá
o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty
uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení; za
tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce
a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným
dílům půdních bloků na kterých pěstuje převládající druh ovoce, spolu s
1. účetními a daňovými doklady za období od
1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní
produkce, nebo
2. doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při
dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé pěstované druhy ovoce,
l) sleduje a zaznamenává každodenně v období od
1. března do 30. září příslušného kalendářního
roku
1. klimatické ukazatele o teplotě a vlhkosti
vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí,
aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části
dílu půdního bloku uvedeného v žádosti
o dotaci bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení;
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním
roce, ve kterém byl záznam proveden, a
m) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene l) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 10 a části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; má se za to, že
pokud nedojde k takové změně, která by měla
vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu; zá-

Částka 36
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znamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle písmene l) uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve
kterém byl záznam proveden.
(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. b)
a) podá žádost o dotaci pouze na díl půdního
bloku, na kterém se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na
1 hektar dílu půdního bloku, a to u ovocných
stromů 100 životaschopných jedinců nebo
u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti
o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b) zajistí, aby na daném dílu půdního bloku byla
výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba
stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba
pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je
možná,
c) nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře
v případě produkce jiných zemědělských plodin
v meziřadí,
d) zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo
ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,
e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo
pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě
seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f) ponechá u ovocných stromů každoročně 5 až
15 % výměry daného dílu půdního bloku
v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby nebo pastvy do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena; příkmenný pás je upraven vždy,
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j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce
na hektar plochy jeho výměry, na který žádá
o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty
uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení; za
tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce
a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným
dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce, spolu s
1. účetními a daňovými doklady za období od
1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní
produkce,
2. doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při
dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé pěstované druhy ovoce,
nebo
3. záznamem o krmení hospodářských zvířat
podle čl. 76 nařízení Komise (ES) č. 889/
/2008 prokazující množství zkrmeného
ovoce, pokud byla produkce z ostatních sadů
zkrmována; do prokázání minimální úrovně
vlastní produkce lze akceptovat zkrmené
množství maximálně do výše odpovídající
20 % z referenční hodnoty podle přílohy
č. 9 k tomuto nařízení.
(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. j) neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu
z ovocných keřů.
§ 16
Dotace na zemědělskou půdu
s druhem zemědělské kultury vinice

g) provede každoročně pravidelný řez za účelem
prosvětlení korun ovocných stromů, a to do
15. srpna příslušného kalendářního roku,

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu
s § 6 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury vinice,

h) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu
v souladu s pěstební technologií,

a) pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu
vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby
1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti
o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

i) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu
půdního bloku a
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b) provádí každoročně na celé výměře daného dílu
půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné
odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
c) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a
d) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí
a manipulačního prostoru vinice.
§ 17
Dotace na zemědělskou půdu s druhem
zemědělské kultury jiná trvalá kultura

Částka 36

produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES)
č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku.
§ 18
Sazby dotace
(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou
produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí
a) 84 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
jde-li o hospodaření v systému ekologického
zemědělství na travních porostech, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 11,
b) 536 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin
v systému ekologického zemědělství, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu
s § 6 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku s druhem
zemědělské kultury jiná trvalá kultura,

c) 265 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,

a) provádí každoročně na daném dílu půdního
bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo
spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

d) 245 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 12 odst. 6,

b) zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku,
c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku
v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny,
d) neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,
e) zajistí v případě pastvy stromy nebo keře proti
poškození pasenými zvířaty,
f) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného
dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním
prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato
ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo
spasena,
g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů
oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií a
h) provede udržovací řez spočívající v odstranění
suchých a nemocných větví do konce čtvrtého
kalendářního roku trvání závazku a o provedení
tohoto řezu vede údaj v záznamech o rostlinné

e) 79 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,
f) 34 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování
dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
g) 825 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,
h) 424 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel
plní podmínky podle § 15 odst. 3,
i) 900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy
vinné v systému ekologického zemědělství, ve
kterém žadatel plní podmínky podle § 16,
j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li
o péči o ekologicky významný prvek, který je
obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,
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k) 900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování
chmelnic v systému ekologického zemědělství,
ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/
/2008 a zákona o ekologickém zemědělství.

k) 845 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování
chmelnic v systému ekologického zemědělství,
ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/
/2008 a zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo
odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li
o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny
zvláště chráněného území11), popřípadě ve zranitelné
oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; nachází-li se
díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území11) jen zčásti, dotace se sníží pouze na
této části dílu půdního bloku.

a) 83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu,
jde-li o hospodaření v systému ekologického
zemědělství na travních porostech, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 11,
b) 466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin
v systému ekologického zemědělství, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,
c) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,
d) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní
podmínky podle § 12 odst. 6,
e) 69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,
f) 29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování
dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
g) 779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,
h) 424 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel
plní podmínky podle § 15 odst. 3,
i) 845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy
vinné v systému ekologického zemědělství, ve
kterém žadatel plní podmínky podle § 16,
j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li
o péči o ekologicky významný prvek, který je
obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,

(4) Dotace podle § 11, § 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření
zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., nebo podle § 2 písm. c) bodu 1
nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(5) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na
plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci
v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo v rámci titulu biopásy podle § 2 písm. c) bodu 3 nařízení vlády č. 79/
/2007 Sb.
(6) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na
plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního
bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci
v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle
§ 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
(7) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne
na díl půdního bloku, který se nachází na území
hlavního města Prahy.
(8) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 7.
(9) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 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.
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ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 19
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti
minimálních požadavků pro použití hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin
(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle
zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3.
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole
sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 za
účelem stanovení celkové míry porušení za každou
z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za
všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více
zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku,
pro stanovení celkové míry porušení za daný požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí
požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3
Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto
nařízení.
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj
o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry
porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení
dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9
odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 takto:
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,
nebo
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj
o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku,
Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci
příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku
procentního snížení podle odstavce 4.
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované
porušení kontrolovaného požadavku za každou
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z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e)
bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj
o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku,
Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci
příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1
písm. e) bodu 2 nebo 3 takto:
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,
nebo
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
§ 20
Snížení dotace při nesplnění podmínek
(1) V případě nesplnění podmínek provádění
opatření ekologické zemědělství, s výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3,
Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle
§ 21 až 25
a) sníží dotaci vypočtenou podle § 18 v těchto
úrovních
1. 3 %,
2. 10 %,
3. 25 %, nebo
4. 50 %, nebo
b) neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.
(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud
není v § 21 až 24 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 18 o jednu úroveň
podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace
v příslušném kalendářním roce neposkytne.
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto
nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více
než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.
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(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné
žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
financování, řízení a sledování společné zemědělské
politiky14), 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 %15),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %15),
nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží
platbu o 3 %15).
§ 21
Snížení dotace o 3 %
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona
o ekologickém zemědělství ve výši do 5 000 Kč,
nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění
podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.
(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
a) uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), nebo
b) uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských
zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší
nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost.
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 vypočtená
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podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží
o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
uvedené v § 13 písm. b).
(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. i).
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. d)
nebo h).
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. e) nebo g).
§ 22
Snížení dotace o 10 %
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle
zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za
následek pravomocné uložení pokuty podle zákona
o ekologickém zemědělství ve výši nad 5 000 Kč do
20 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za
nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.
(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
a) uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo
rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost, nebo

14

) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

15

) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
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b) uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských
zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší
nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost.
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. a) nebo c) vypočtená podle § 18 se
v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené
v § 12 odst. 2 nebo 3.
(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 vypočtená
podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží
o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
uvedené v § 13 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu
větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle
§ 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 1 mechanické operace.
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. h).
(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. c)
nebo g).
(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle
§ 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. d).
(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vy-
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počtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění
v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném
25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy
s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se
současným vymezením ekologicky významného
prvku krajinotvorný sad.
§ 23
Snížení dotace o 25 %
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle
zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za
následek pravomocné uložení pokuty podle zákona
o ekologickém zemědělství ve výši nad 20 000 Kč do
50 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za
nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.
(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
a) uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských
zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší
nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
využití půdy s druhem zemědělské kultury
trvalý travní porost, nebo
b) uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) nebo d).
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4
písm. c), d) nebo f).
(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. c) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u ža-
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datele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6
písm. b).
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle
§ 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
a) uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve
vynechání 2 mechanických operací, nebo
b) uvedené v § 14 odst. 3.
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. d),
f), g), j), l) nebo m), přičemž za nesplnění podmínky
podle § 15 odst. 2 písm. l) nebo m) se považuje také
nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly
na místě.
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zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za
následek pravomocné uložení pokuty podle zákona
o ekologickém zemědělství ve výši nad 50 000 Kč do
70 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za
nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.
(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4
písm. e).
(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. b).

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. e),
f) nebo i).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. c) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6
písm. c).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle
§ 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. b) nebo c).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle
§ 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 3 mechanických operací.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. b), c), d), f) nebo h). Na
základě snížení dotace při nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. h) rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku,
přičemž za nesplnění podmínky podle § 17 písm. h)
se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.
§ 24
Snížení dotace o 50 %
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. e).
§ 25
Neposkytnutí dotace
(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření
v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona
o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč
do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení po-
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kuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona
o ekologickém zemědělství.

neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a).

(2) Dotace v rámci opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1
písm. a) až d), nebo

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce
neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. a).

b) nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1
písm. f) nebo g); za nesplnění se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin
v průběhu kontroly na místě anebo předložení
takové evidence nebo záznamů, ze kterých není
možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství.

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond
u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13
písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než
25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy
s druhem zemědělské kultury travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se
v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li
Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11
odst. 1 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 se v příslušném
kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1
písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací.

(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle
§ 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna
0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita
chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost.
(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce
neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b).
(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce

(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
uvedené v § 15 odst. 2 písm. k), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů
uvedených v § 15 odst. 2 písm. k) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.
(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky
uvedené v § 15 odst. 3 písm. j), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů
uvedených v § 15 odst. 3 písm. j) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel
žádal o dotaci.
(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 se
v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li
Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17
písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než
25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy
s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se
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současným vymezením ekologicky významného
prvku krajinotvorný sad.
(13) Dotace se v příslušném kalendářním roce
na daný díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li Fond
u žadatele
a) nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1
písm. a) nebo odst. 2,
b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2
písm. b) nebo c),
c) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3
písm. a) nebo b), nebo
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padě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po skončení závazku se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za
5 kalendářních let.
(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž
byla dotace 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 by byly důvodem pro snížení dotace.

d) nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. a).
(14) Výměra dílu půdního bloku, na který
Fond dotaci podle odstavce 13 neposkytne, se do
zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/
/2014 nezahrne.
§ 26
Vyřazení z opatření a vrácení dotace
(1) Zjistí-li Fond u žadatele, že byla v průběhu
trvání závazku žadateli zrušena registrace v systému
ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, dotace se neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele
z opatření ekologické zemědělství rozhodne Fond
o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného
pětiletého období.
(2) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky opatření
ekologické zemědělství, které má za následek vrácení
již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu
roku, ve kterém došlo k nesplnění podmínky. V pří-

§ 27
Závěrečná ustanovení
(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší
moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 19 až 26 se nepoužijí.
(2) Dojde-li k vyřazení z opatření ekologické
zemědělství podle § 7 odst. 3 v důsledku uplatnění
čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí
nebo vrácení dotace podle § 19 až 26 se nepoužijí.
(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování
na 2 desetinná místa.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 28
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2015.

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