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O B S A H :

61. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související
nařízení vlády

62. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré
životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.

63. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klima-
tických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

64. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické ze-
mědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády

65. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskuteč-
ňování rozvojových programů státu
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,

ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 3m zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/
/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009
Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování přímých plateb

zemědělcům a o změně některých souvisejících
nařízení vlády

Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování přímých plateb ze-
mědělcům a o změně některých souvisejících naří-
zení vlády, a další související nařízení vlády, ve znění
nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády
č. 185/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 6 se slova „§ 4
odst. 8“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 4 a 5“.

2. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou
č. 26 znějí:

„(3) V případě trvalých travních porostů a trav-
ních porostů je zemědělským obhospodařováním
podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně
likvidace nedopasků v termínu do 31. července pří-
slušného kalendářního roku nebo provedení seče
a odklizení biomasy z pozemku v termínu do
31. července příslušného kalendářního roku, pokud
není pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak

a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmín-
kách provádění agroenvironmentálně-klimatic-

kých opatření a o změně nařízení vlády č. 79/
/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálních opatření, opatřením ekologic-
kého zemědělství podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření
ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li
jiný právní předpis jinak26), nebo

b) prováděním obnovy trvalého travního porostu
podle § 3j zákona o zemědělství.

Podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. čer-
vence příslušného kalendářního roku se nevztahuje
na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.

(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2
písm. c) se nepovažuje, je-li na daném dílu půdního
bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické
opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb., jedná-li se o nepokosenou plochu podle
§ 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo
pokud je na daném dílu půdního bloku prováděna
obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona
o zemědělství.

(5) V případě standardní orné půdy se zeměděl-
ským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c)
rozumí provádění obvyklých agrotechnických čin-
ností zajištujících pěstování plodin.

26) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 6 a 7.

3. V § 8 odst. 1 se za slova „pro poskytnutí
jednotné platby na plochu zemědělské půdy“ vklá-
dají slova „podle § 7“ a za slova „kalendářní rok,“ se
vkládá slovo „Fond“.

4. V § 8 odst. 2 písm. a) až c) se za slova „ze-
mědělské půdy,“ vkládá slovo „Fond“.

5. V § 8 odst. 3 se za slova „nařízení vlády,“
vkládá slovo „Fond“.

6. V § 8 odst. 4 se slova „§ 2 odst. 2“ nahrazují
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slovy „§ 2 odst. 3“ a za slova „Evropské unie12),“ se
vkládá slovo „Fond“.

7. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slovo „úhor“
vkládají slova „s porostem“.

8. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy využívané v ekologickém zájmu
musí být evidovány v evidenci využití půdy na ža-
datele o poskytnutí přímé platby zemědělcům a musí
splňovat stanovené podmínky ode dne

a) 1. ledna prvního kalendářního roku do 31. října
posledního kalendářního roku v případě plochy
podle § 12,

b) podání žádosti o poskytnutí přímé platby ze-
mědělcům do 31. srpna příslušného kalendář-
ního roku v případě plochy podle § 15,

c) podání žádosti o poskytnutí přímé platby ze-
mědělcům do 31. srpna příslušného kalendář-
ního roku v případě plochy podle § 16,

d) podání žádosti o poskytnutí přímé platby ze-
mědělcům do 20. září příslušného kalendářního
roku v případě letní varianty meziplodin podle
§ 17 nebo od dne podání žádosti o poskytnutí
přímé platby zemědělcům do 31. října přísluš-
ného kalendářního roku v případě ozimé va-
rianty meziplodin podle § 17, nebo

e) podání žádosti o poskytnutí přímé platby ze-
mědělcům do 31. října příslušného kalendářního
roku v případě plochy podle § 18.“.

9. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu

(1) Úhorem s porostem, který lze vyhradit jako
plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí
zemědělsky obhospodařovaná orná půda se souvis-
lým porostem kulturních plodin, ležící ladem po
dobu nejvýše 3 let, která se nachází na dílu půdního
bloku od 1. ledna příslušného kalendářního roku
v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kul-
tury úhor.

(2) Úhor s porostem využívaný v ekologickém
zájmu je plocha dílu půdního bloku,

a) která je zemědělsky udržována od 1. ledna
prvního kalendářního roku úhoru do 15. čer-
vence posledního kalendářního roku úhoru,
a na které je do 31. října posledního kalendář-
ního roku úhoru založen porost ozimé plodiny,

b) na které se pěstují plodiny, jež se nevyužijí za

účelem produkce, nejsou sklízeny a odstraněny
z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny, a

c) na kterou se v době jeho trvání neaplikují hno-
jiva a přípravky na ochranu rostlin.

(3) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 2
je založen porost kulturní plodiny nejpozději do
1. června v roce podání žádosti, a který zůstane po-
nechán na pozemku alespoň do 15. července posled-
ního kalendářního roku úhoru. Do doby trvání
úhoru s porostem využívaným v ekologickém zájmu
se započítává i období před zasetím plodiny na
tomto úhoru.

(4) V případě vyhrazení úhoru s porostem jako
plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel
o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské po-
stupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fon-
dem vydaném formuláři uvede

a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy
v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na
kterých je úhor s porostem využívaný v ekolo-
gickém zájmu udržován, a

b) zákres příslušných dílů půdních bloků, na kte-
rých je v příslušném kalendářním roce udržo-
ván úhor s porostem využívaný v ekologickém
zájmu.“.

10. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu

(1) Úhorem s porostem vyhrazeným jako plo-
cha využívaná v ekologickém zájmu se rozumí plo-
cha se souvislým porostem plodin uvedených v od-
stavci 2 ležící ladem po dobu nejvýše 3 let, která se
nachází na dílu půdního bloku nebo jedné jeho části
evidovaném od 1. ledna příslušného kalendářního
roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské
kultury úhor.

(2) Plodinou pro úhor s porostem je

a) čičorka,

b) hořčice,

c) hrách,

d) jestřabina,

e) jetel,

f) komonice,

g) kozinec,

h) pohanka,

i) proso,

Sbírka zákonů č. 61 / 2016Částka 24 Strana 627



j) ředkev,

k) svatojánské žito,

l) svazenka,

m) štírovník,

n) tolice,

o) úročník,

p) vičenec,

q) vikev,

r) kmín,

s) kopr,

t) koriandr,

u) len,

v) mrkev,

w) pastinák,

x) řeřicha,

y) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin,
nebo

z) směs výše uvedených plodin.

(3) Úhor s porostem vyhrazený jako plocha vy-
užívaná v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního
bloku nebo jedné jeho části o výměře nejvýše 5 ha,

a) která je zemědělsky udržována od 1. ledna
prvního kalendářního roku úhoru do 15. čer-
vence posledního kalendářního roku úhoru,
a na které je do 31. října posledního kalendář-
ního roku úhoru založen porost ozimé plodiny,

b) na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2,
jež se nevyužijí za účelem produkce, nejsou
sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku,
ani nejsou paseny,

c) na kterou se v době jeho využívání neaplikují
hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a

d) která je, pokud se jedná o část dílu půdního
bloku, na této části v terénu viditelně označena.

(4) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 3
je založen porost kulturní plodiny nejpozději do
1. června v roce podání žádosti, a který zůstane po-
nechán na pozemku alespoň do 15. července posled-
ního kalendářního roku úhoru. Do doby trvání
úhoru s porostem se započítává i období před za-
setím plodiny tohoto úhoru.

(5) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu
půdního bloku označení plochy v souladu s odstav-
cem 3 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdní-
ho bloku, Fond tuto plochu nezapočítá do plochy
v ekologickém zájmu.

(6) V případě úhoru s porostem vyhrazeného

jako plocha využívaná v ekologickém zájmu žadatel
o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské po-
stupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fon-
dem vydaném formuláři uvede

a) seznam dílů půdních bloků a výměru plochy
v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na
kterých je úhor s porostem využívaný v ekolo-
gickém zájmu udržován, a

b) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo je-
jich částí, na kterých je v příslušném kalendář-
ním roce udržován úhor s porostem využívaný
v ekologickém zájmu.“.

11. V § 13 odst. 3 se slova „skupinu dřevin
nebo solitérní dřevinu,“ nahrazují slovy „skupinu
dřevin, solitérní dřevinu nebo mokřad“.

12. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „je
udržována“ vkládá slovo „minimálně“.

13. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova „pěstují
pouze jiné plodiny“ nahrazují slovy „nachází sou-
vislý porost plodin uvedených v odstavci 3, které
jsou zároveň jiné“.

14. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Plodinou pro souvrať je

a) hořčice,

b) hrách,

c) jetel,

d) komonice,

e) pohanka,

f) proso,

g) ředkev,

h) svazenka,

i) štírovník,

j) tolice,

k) vikev,

l) kopr,

m) koriandr,

n) len,

o) řeřicha,

p) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin,
nebo

q) směs výše uvedených plodin.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

15. V § 16 odst. 2 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „ , a“ a písmeno b) se zrušuje.
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Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

16. V § 17 odst. 1 se za slova „pro zajištění“
vkládá slovo „souvislého“.

17. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Plodinou pro směs meziplodin je

a) bér vlašský,

b) bojínek luční,

c) čirok súdánský,

d) čirok zrnový,

e) festulolia sp.,

f) hořčice bílá,

g) hořčice hnědá,

h) jetel alexandrijský,

i) jetel nachový (inkarnát),

j) jetel perský,

k) jílek mnohokvětý,

l) jílek vytrvalý,

m) koriandr setý,

n) kostřava červená,

o) kostřava luční,

p) kostřava rákosovitá,

q) krambe habešská,

r) lesknice kanárská,

s) lnička setá,

t) lupina bílá,

u) lupina úzkolistá,

v) lupina žlutá,

w) mastňák habešský,

x) peluška (hrách setý rolní),

y) pohanka obecná,

z) proso seté,

aa) ředkev olejná,

bb) sléz krmný,

cc) slunečnice roční,

dd) srha laločnatá,

ee) svazenka vratičolistá,

ff) světlice barvířská (saflor),

gg) vičenec ligrus,

hh) vikev huňatá,

ii) vikev panonská,

jj) vikev setá, nebo

kk) žito trsnaté (lesní).“.

18. V § 17 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme-
na b) a c).

19. V § 18 odst. 1 se za slova „je zajištěn“
vkládá slovo „souvislý“ a za slova „do 31. října“ se
vkládají slova „posledního kalendářního roku trvání
plochy s dusík vázající plodinou“.

20. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Plodinou, která váže dusík, je

a) bob,

b) cizrna,

c) čičorka,

d) čočka,

e) fazol,

f) hrách,

g) hrachor,

h) jestřabina,

i) jetel,

j) komonice,

k) kozinec,

l) lupina,

m) pískavice,

n) ptačí noha,

o) sója,

p) štírovník,

q) tolice,

r) úročník,

s) vičenec,

t) vikev, nebo

u) směs plodin uvedených v písmenech a) až t)
nebo směs plodin podle písmen a) až t) s ostat-
ními plodinami, přičemž zastoupení plodiny,
která váže dusík, činí v porostu této směsi více
než 50 %.“.

21. V § 18 odst. 3 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „ , a“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

22. V § 20 odst. 2 písm. b) se slovo „uzavřené“
nahrazuje slovem „uzavřená“ a na konci textu pís-
mene se doplňují slova „nejméně na výměru podle
odstavce 6 písm. a)“.

23. V § 20 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním
roce předcházejícím kalendářnímu roku podání
žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti
a uznávací list6) prokazující použití uznané
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sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha; v pří-
padě použití dodané sadby z členského státu
Evropské unie je možné nahradit uznávací list
úřední návěskou, a“.

24. V § 20 odst. 5 písm. b) se slova „v pře-
počtu“ nahrazují slovy „celkově v průměru“.

25. V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Poskytnutí platby na produkci brambor
určených pro výrobu škrobu je podmíněno tím, že
na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla poža-
dována podpora na produkci konzumních brambor
podle § 24.“.

26. V § 22 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na
který žádá o poskytnutí podpory na produkci ovoc-
ných druhů s velmi vysokou pracností, označí v jed-
notné žádosti způsobilé dílčí plochy sadu evidované
v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h)
zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb.,
o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných
sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního
ovocnářství, s uvedením plodiny a výměry (dále jen
„pěstební plocha“).“.

27. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí pod-
pory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou
pracností platbu této podpory na výměru ovocného
sadu odpovídající součtu dílčích pěstebních ploch
příslušného ovocného druhu, evidovaných v evidenci
ovocných sadů nejméně ode dne doručení žádosti
Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
jestliže

a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch
v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou
odpovídajícího dílu půdního bloku evidova-
ného v evidenci využití půdy na žadatele v ob-
dobí od podání žádosti nejméně do 31. srpna
příslušného kalendářního roku,

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kte-
rou žadatel žádá o platbu této podpory, byl vy-
sázen v kalendářním roce 1995 nebo později,

c) minimální počet životaschopných jedinců ovoc-
ného druhu na hektar součtu způsobilých díl-
čích pěstebních ploch daného ovocného druhu,
na které žadatel žádá o platbu této podpory, činí

1. jde-li o plodiny ovocných druhů podle od-
stavce 2 písm. a) nebo c), alespoň 500 ks/ha,
nebo

2. jde-li o plodiny ovocných druhů podle od-
stavce 2 písm. b) nebo d), alespoň 200 ks/ha,

d) je celý díl půdního bloku udržován v souladu
s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách
č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti po-
skytování některých zemědělských podpor
a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, po celý kalendářní rok a

e) jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích
pěstebních plochách viditelně odlišeny v terénu
způsobilé od nezpůsobilých.“.

28. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „ , a“.

29. V § 23 odst. 3 se na konci písmene b) slovo
„ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

30. V § 23 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na
který žádá o poskytnutí podpory na produkci ovoc-
ných druhů s vysokou pracností, nejde-li o ovocný
druh podle odstavce 2 písm. g), označí v jednotné
žádosti způsobilé pěstební plochy s uvedením plo-
diny a výměry.“.

31. V § 23 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí pod-
pory ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li
o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), platbu
této podpory na výměru ovocného sadu, odpovída-
jící součtu dílčích pěstebních ploch příslušného
ovocného druhu, evidovaných v evidenci ovocných
sadů nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do
31. srpna příslušného kalendářního roku, jestliže

a) součet výměry všech dílčích pěstebních ploch
v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou
odpovídajícího dílu půdního bloku evidova-
ného v evidenci využití půdy na žadatele v ob-
dobí od podání žádosti nejméně do 31. srpna
příslušného kalendářního roku,

b) ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kte-
rou žadatel žádá o platbu této podpory, byl vy-
sázen v kalendářním roce 1995 nebo později,

c) minimální počet životaschopných jedinců ovoc-
ného druhu na hektar součtu způsobilých díl-
čích pěstebních ploch daného ovocného druhu,
na které žadatel žádá o platbu této podpory, činí

1. jde-li o plodiny ovocných druhů podle od-
stavce 2 písm. a) až c), alespoň 200 ks/ha,
nebo
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2. jde-li o plodiny ovocných druhů podle od-
stavce 2 písm. d) až f), alespoň 2 000 ks/ha,

d) je celý díl půdního bloku udržován v souladu
s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílo-
hách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.,
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých zemědělských podpor
a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, po celý kalendářní rok a

e) jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích
pěstebních plochách viditelně odlišeny v terénu
způsobilé od nezpůsobilých.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

32. V § 23 odst. 8 písm. a) se slova „ , jehož
porost není starší 3 let od data výsadby“ zrušují.

33. V § 24 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním
roce předcházejícím kalendářnímu roku podání
žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti
a uznávací list6) prokazující použití uznané
sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha; v pří-
padě použití dodané sadby z členského státu
Evropské unie je možné nahradit uznávací list
úřední návěskou.“.

34. V § 24 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Poskytnutí platby na produkci konzum-
ních brambor je podmíněno tím, že na stejnou plo-
chu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora
na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
podle § 20, podpora na produkci zeleninových
druhů s velmi vysokou pracností podle § 25 nebo
podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou
pracností podle § 26.“.

35. V § 25 odst. 3 písm. c) a v § 26 odst. 3
písm. c) se za slovo „účetní“ vkládají slova „nebo
daňový“ a slova „a hmotnosti tisíce semen“ se zru-
šují.

36. V § 25 odst. 5 písm. b) a v § 26 odst. 5
písm. b) se slova „ , hmotnosti tisíce semen“ zrušují
a na konci textu písmene se doplňují slova „ , při-
čemž pokud je osivo prodáváno na kg, bude přepo-
čet na ks proveden podle uvedené minimální hmot-
nosti tisíce semen“.

37. V § 25 odst. 6 větě druhé se slova „nebyla
poskytnuta podpora na produkci zeleninových
druhů s vysokou pracností“ nahrazují slovy „dílu
půdního bloku nebyla požadována podpora na pro-
dukci zeleninových druhů s vysokou pracností podle

§ 26 nebo podpora na produkci konzumních bram-
bor podle § 24“.

38. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , s výjimkou tykve fíkolisté, olejné
a pomíchané“.

39. V § 26 odst. 6 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Poskytnutí platby je podmíněno tím, že na
stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požado-
vána podpora na produkci konzumních brambor po-
dle § 24 nebo podpora na produkci zeleninových
druhů s velmi vysokou pracností podle § 25. Pokud
byla požadována podpora na plodinu hrách zahradní
podle § 28 odst. 3 písm. a), nelze poskytnout pod-
poru na plodinu uvedenou v odstavci 2 písm. c).“.

40. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slova „účetní
doklad“ vkládají slova „vystavený v kalendářním
roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žá-
dosti nebo v kalendářním roce podání žádosti“.

41. V § 28 odst. 3 se na začátek písmene g)
vkládají slova „směs plodin podle písmen a) až f)
nebo“.

42. V § 28 odst. 6, § 29 odst. 6 a v § 30 odst. 5
písm. b) se slovo „poskytnuta“ nahrazuje slovem
„požadována“.

43. V § 31 odst. 1 se slova „na orné půdě evi-
dované“ nahrazují slovem „evidovaných“.

44. V § 31 odst. 3 písm. c) se slova „trávě na
orné půdě“ nahrazují slovy „travních porostech“.

45. V § 32 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují
slovy „odst. 3“.

46. V § 33 odst. 2 se slovo „prvním“ nahrazuje
slovem „příslušném“ a za slova „podíl na“ se vkládá
slovo „základním“.

47. V § 33 odstavec 4 zní:

„(4) Za zřízení zemědělského podniku21) se pro
fyzické osoby a obchodní korporace podle od-
stavce 1 považuje zápis těchto osob do evidence ze-
mědělského podnikatele podle § 2e až 2ha zákona
o zemědělství.“.

48. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě obchodní korporace se za zří-
zení zemědělského podniku rovněž považuje pře-
vzetí většinovým společníkem23) nebo více fyzic-
kými osobami držícími většinový podíl na základ-
ním kapitálu obchodní korporace podle odstav-
ce 2.“.
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49. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

50. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
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51. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
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52. Poznámka k příloze č. 9 zní:
„Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se
rozumí 30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně
se počítá stáří ode dne následujícího po dni naro-
zení.“.

53. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně ne-
skončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/
/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování národních doplňkových

plateb k přímým platbám

Čl. III

Poznámka k příloze části B nařízení vlády
č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování národních doplňkových plateb k pří-
mým platbám, ve znění nařízení vlády č. 50/2015
Sb., zní:

„Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí
30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně se počítá
stáří ode dne následujícího po dni narození.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podrobností
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Čl. IV

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení po-
drobností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. a) se v bodě 6 slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 5 odst. 2 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. mokřad,“.

3. V § 5 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme-
na b) a c).

4. V § 5 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Mokřadem se rozumí samostatný útvar
neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, slou-
žící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržo-

vat přirozené podmínky pro život vodních a mo-
křadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše
půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a
odst. 10 zákona o zemědělství.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení důsledků
porušení podmíněnosti poskytování některých

zemědělských podpor

Čl. V

Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slova „každý akt“ vkládají
slova „a kontrolovaného požadavku za každý stan-
dard“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Do celkové míry porušení se nezapočítává
porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění
vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnic-
tví.“.

3. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 7, pořadové číslo požadavku 1 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se slova
„§ 18“ nahrazují slovy „§ 10“.

4. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 11, pořadové číslo požadavku 8 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se slo-
va „§ 12b písm. b)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1
písm. c) bod 1 a § 12b písm. b)“.

5. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 13, pořadové číslo požadavku 3 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se do-
plňují slova „a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/
/1999 Sb.“.

6. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 13, pořadové číslo požadavku 5 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se slova
„§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., § 12a
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. c),
§ 3 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 3 vyhlášky č. 208/
/2004 Sb.“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. e) zá-
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kona č. 166/1999 Sb. a § 4 odst. 1 písm. e) a g), § 9
odst. 1 písm. d) a e) a § 12a odst. 2 zákona č. 246/
/1992 Sb.“.

7. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 13, pořadové číslo požadavku 9 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se slova
„§ 12a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. j)
a k) a § 12a odst. 4“.

8. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 13, pořadové číslo požadavku 11 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se slova
„§ 12b písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1
písm. c) a § 12b písm. a) a b)“.

9. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo
aktu 13, pořadové číslo požadavku 12 ve sloupci Vy-
mezení požadavku v právním předpise ČR se slova
„§ 1b odst. 2 písm. d) a § 2 odst. 1 písm. m)“ na-
hrazují slovy „§ 1b odst. 6“.

10. V příloze č. 2 bodě 6 písm. b) se slova
„a vičenec“ nahrazují slovy „ , vičenec, čičorka, hra-
chor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo
tolice“.

11. V příloze č. 2 bodě 7 písm. a) se za slova
„do 1. listopadu“ vkládají slova „ ; v případě krajin-
ného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády
č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje
aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin,
odvodňování nebo provádění agrotechnických ope-
rací“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně
neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zalesňování

zemědělské půdy

Čl. VII

V § 5 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení

podmínek pro poskytování dotací na zalesňování ze-
mědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 83/2009
Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který
zní:

„(5) Je-li v příslušném kalendářním roce zales-
něný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žá-
dosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu
podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
o stanovení některých podmínek poskytování pří-
mých plateb zemědělcům a o změně některých sou-
visejících nařízení vlády, náhrada za ukončení země-
dělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se ne-
poskytne na výměru zalesněného pozemku vyhraze-
nou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 239/
/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně
neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/
/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací v rámci opatření zalesňování

zemědělské půdy a o změně některých
souvisejících nařízení vlády

Čl. IX

V § 7 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmín-
kách poskytování dotací v rámci opatření zalesňo-
vání zemědělské půdy a o změně některých souvise-
jících nařízení vlády, se za odstavec 3 vkládá nový
odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li v příslušném kalendářním roce zales-
něný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žá-
dosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu
podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
o stanovení některých podmínek poskytování pří-
mých plateb zemědělcům a o změně některých sou-
visejících nařízení vlády, dotace za ukončení země-
dělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se ne-
poskytne na výměru zalesněného pozemku vyhraze-
nou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.“.
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Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 185/
/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně
neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/
/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. břez-
na 2016, s výjimkou ustanovení části první čl. I bo-
dů 10 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2017.

2. Ustanovení části první čl. I bodu 9 pozbývá
platnosti dnem 31. prosince 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací na opatření dobré životní pod-
mínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015
Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „(dále jen „uvedená
zvířata“)“ nahrazují slovy „(dále jen „uvedené
zvíře“)“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „(dále jen „uvedené
hospodářství“)“ zrušují.

3. V § 6 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 6 zní:

„b) na hospodářství uvedeném v žádosti o poskyt-
nutí dotace (dále jen „uvedené hospodářství“)
chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo
k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným
způsobem6), a dodržuje požadavky pro chov
hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k to-
muto nařízení,

6) § 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodné období pro stanovení velkých
dobytčích jednotek8) způsobilých pro poskytnutí
dotace (dále jen „retenční období“) je v případě pod-
opatření

a) podle § 2 písm. a) a b), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2
písm. e) období od 1. června do 31. prosince

příslušného kalendářního roku, za který má
být dotace poskytnuta,

b) podle § 2 písm. c) období od 1. června do
30. listopadu příslušného kalendářního roku,
za který má být dotace poskytnuta,

c) podle § 2 písm. d) bodu 1 doba závazku.“.

5. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „objekt, který
žadatel využívá pro chov zvířat podle zákona o ze-
mědělství“ nahrazují slovy „trvalý objekt podle na-
řízení vlády č. 307/2014 Sb. (dále jen „trvalý ob-
jekt“)“.

6. V § 7 odst. 4 se slova „u objektu“ nahrazují
slovy „u trvalého objektu“ a slova „do 7 dnů ode
dne provedení“ se nahrazují slovy „ , a to nejméně
30 dnů před provedením“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „§ 2 písm. d) a e)“ na-
hrazují slovy „§ 2 písm. d) nebo e)“ a slova „hlášení
o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy
jednou za měsíc“ se nahrazují slovy „měsíční hlášení
o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“)“.

8. V § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. b),
§ 12 odst. 1 písm. b) a v § 13 odst. 1 písm. b) se slova
„objektů podle zákona o zemědělství“ nahrazují
slovy „trvalých objektů“.

9. V § 9 odst. 1 písm. c) a v § 10 odst. 1 písm. c)
se slovo „uvedeném“ nahrazuje slovy „některém
z uvedených“.

10. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) provádí dezinsekci ve všech objektech uvede-
ných v odstavci 1 písm. b), a to tak, že v případě
použití

1. chemické metody provede celkově alespoň
4 aplikace chemického přípravku s dobou
účinnosti do 30 dnů včetně, v souladu s pří-
lohou č. 3 k tomuto nařízení, a to jednou
v průběhu každého kalendářního měsíce
v období od 1. června do 30. září příslušného
kalendářního roku; v případě použití pří-
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pravku s dobou účinnosti nad 30 dnů pro-
vede alespoň 1 aplikaci chemického pří-
pravku v průběhu každých 2 kalendářních
měsíců v období od 1. června do 30. září pří-
slušného kalendářního roku, nebo

2. biologické metody provede celkově alespoň
8 aplikací nasazení biologického materiálu
v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení,
a to dvakrát v průběhu každého kalendář-
ního měsíce v období od 1. června do 30. září
příslušného kalendářního roku,“.

11. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) uchovává obaly od jím aplikovaných chemic-
kých přípravků nebo biologických materiálů
po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich
odstranění pověřenou osobou podle zákona
o odpadech. V případě odstranění obalů pově-
řenou osobou předloží žadatel potvrzení s tě-
mito náležitostmi:

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu,

4. kódové označení obalů,

5. množství obalů a jejich obsah,

6. název dezinsekčního přípravku, který obal
obsahoval, a

7. identifikace pověřené osoby k odstranění
obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČ,“.

12. V § 10 odst. 2 písm. d) se za slova „bio-
logických materiálů“ vkládají slova „ , nebo o odstra-
nění jejich obalů,“.

13. V § 10 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3
písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d)
a v § 13 odst. 2 písm. d) se slova „podle vzoru uve-
deného“ nahrazují slovy „s náležitostmi uvede-
nými“.

14. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ ; to neplatí, pokud se jedná o po-
rodny, které jsou stavebně odděleny“.

15. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na
podopatření zajištění přístupu do výběhu pro sucho-
stojné krávy je seznam

a) identifikačních čísel dojnic, u kterých bude ža-
datel plnit podmínky po celou dobu retenčního

období, a u kterých připadne doba porodu na
období od 1. července do 30. listopadu přísluš-
ného kalendářního roku, za který má být dotace
poskytnuta,

b) registračních čísel uvedených hospodářství, na
kterých budou dojnice podle písmene a) cho-
vány žadatelem v průběhu retenčního období,

c) registračních čísel uvedených hospodářství
s čísly trvalých objektů, které žadatel využívá
pro chov suchostojných krav a plní zde pod-
mínky tohoto podopatření po celou dobu zá-
vazku, a

d) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů podle zákona
o zemědělství v případě zajištění přístupu do
výběhu podle odstavce 2 písm. b).“.

16. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „objektu
definovaném v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy
„na objekt definovaný v odstavci 1 písm. c)“.

17. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „z uvedených hospodářství“ nahrazují slovy
„uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. c)“.

18. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „objektu
podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „na ob-
jekt podle odstavce 1 písm. c)“.

19. V § 11 odst. 4 se za slova „na uvedeném
hospodářství“ vkládají slova „podle odstavce 1
písm. c)“.

20. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku
prasniček,“.

21. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slovo „uvede-
ných“ vkládá slovo „trvalých“, slova „(dále jen „tur-
nusový provoz“)“ se nahrazují slovy „ , které jsou
stavebně odděleny (dále jen „turnusový provoz“),“
a slova „jednoho dne“ se nahrazují slovy „24 hodin“.

22. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „minimální
denní počet odstavených selat“ nahrazují slovy „prů-
měrný počet odstavených selat za retenční období“.

23. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku od-
stavených selat; za porušení se nepovažuje sní-
žení počtu velkých dobytčích jednotek, které
trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních
dnů,“.

24. V § 13 odstavec 3 zní:
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„(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých
dobytčích jednotek stanovený podle průměrného
počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční ob-
dobí na uvedeném hospodářství splňujících pod-
mínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet
odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr
celkového počtu zjištěných odstavených selat za re-
tenční období.“.

25. V nadpisu § 14 se za slovo „Nahrazování“
vkládá slovo „uvedených“.

26. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel může nahradit uvedené zvíře no-
vým zvířetem z uvedeného hospodářství již od po-
dání žádosti o poskytnutí dotace, avšak pouze
v rámci 1 kalendářního dne v případě podopatření

a) podle § 2 písm. a) nebo b) za předpokladu, že
nové zvíře splňuje podmínky pro poskytnutí
dotace na dané podopatření,

b) podle § 2 písm. c), jestliže nové zvíře

1. splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na
dané podopatření, jedná-li se o nahrazení
uvedeného zvířete, u kterého nebyla splněna
podmínka podle § 11 odst. 3 písm. b), nebo

2. je dojnicí nahrazující uvedené zvíře, u kterého
již byla splněna podmínka podle § 11 odst. 3
písm. b).“.

27. V § 14 odst. 2 se slovo „Jiným“ nahrazuje
slovem „Novým“ a slova „zvíře uvedené v žádosti
o poskytnutí dotace na“ se nahrazují slovy „uvedené
zvíře v případě“.

28. V § 14 odst. 3 se slovo „dojnic“ nahrazuje
slovy „uvedeného zvířete“, slovo „zvířat“ se nahra-
zuje slovy „uvedeného zvířete“ a slova „14 dnů ode
dne ukončení retenčního období“ se nahrazují slovy
„31. března kalendářního roku následujícího po
roce, za který má být dotace poskytnuta“.

29. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nahrazování uvedeného zvířete se ne-
provádí, pokud se účastní svodu podle § 3 odst. 1
písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle
10 dnů.“.

30. V § 16 odst. 1 písm. c) se číslo „52“ nahra-
zuje číslem „63“.

31. V § 16 odst. 1 písm. f) se číslo „65“ nahra-
zuje číslem „89“.

32. V § 16 odst. 4 se slova „objektů pro chov
zvířat,“ nahrazují slovy „trvalých objektů“.

33. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „nebo 2“
zrušují.

34. V § 17 odst. 2 se slovo „anebo“ nahrazuje
čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova
„anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zá-
kona na ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel
požadavky pro chov hospodářských zvířat podle
přílohy č. 8 k tomuto nařízení.“.

35. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „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“ zrušují.

36. V § 17 odst. 5, § 17 odst. 6 a v § 17 odst. 12
se slovo „uvedeného“ nahrazuje slovem „daného“.

37. V § 17 odst. 6 se slova „§ 11 odst. 1
písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. c)“.

38. V § 17 odst. 7 větě druhé se za slovo „apli-
kací“ vkládají slova „nebo nedodržel zbývající
podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) bo-
du 1 nebo 2“.

39. V § 17 odst. 10 se slova „na uvedené pod-
opatření“ nahrazují slovy „v rámci daného titulu pro
uvedené hospodářství“ a slova „dané podopatření“
se nahrazují slovy „daný titul“.

40. V § 17 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu
stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nej-
později ve lhůtě podle § 8 odst. 3, rozhodne Fond
v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené
hospodářství o

a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal
1 hlášení v daném termínu,

b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal
2 hlášení v daném termínu,

c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal
3 hlášení v daném termínu, nebo

d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal
4 a více hlášení v daném termínu.“.

41. V nadpisu příloh č. 3, 5 a 7 se slovo „Vzor“
nahrazuje slovem „Náležitosti“.

42. V příloze č. 3 se slovo „objektu“ nahrazuje
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slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum
a podpis osoby, která dezinsekci provedla“ se zru-
šuje.

43. Nadpis přílohy č. 4 zní: „Náležitosti evi-
dence o pobytu suchostojných krav podle § 11
odst. 3 písm. c)“.

44. V příloze č. 4 se v tabulce slovo „objektu“
nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se

slovy „Datum a podpis osoby, která zápis provedla“
se zrušuje.

45. V přílohách č. 5 a 7 se slovo „objektu“ na-
hrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy
„Datum a podpis osoby, která zápis provedla“ se
zrušuje.

46. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace,
která byla zahájena podle nařízení vlády č. 74/2015
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se
dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.

2. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu sta-
novenou v § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 74/2015 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení, avšak podal hlášení nejpozději ve
lhůtě podle § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace
podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účin-

ném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro
rok 2015 o 10 %.

3. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel pod-
mínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) nařízení
vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond
o snížení dotace podle § 17 odst. 10 nařízení vlády
č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

4. Žadatel, který podal žádost o poskytnutí do-
tace v roce 2015, nahradí uvedené zvíře podle § 14
odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách

provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zá-
kona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/
/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009
Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opa-
tření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o pod-
mínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády
č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

„c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku,
které se člení na tituly

1. integrovaná produkce zeleniny a

2. integrovaná produkce jahodníku,“.

2. V § 2 se na konci písmene f) slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) zatravňování drah soustředěného odtoku.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. a) a v § 3 odst. 3 písm. a)
se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a h)“.

5. V § 7 odst. 7 se za slova „písm. e)“ vkládají
slova „nebo h)“.

6. V § 7 se odstavec 8 zrušuje.

7. V § 8 odst. 2 písm. a) a v § 9 odst. 3 písm. a)
se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „ , g) nebo h)“.

8. V § 8 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písme-
na d) až f).

9. V § 8 odst. 4 písm. f) se slova „až f)“ nahra-
zují slovy „až e)“.

10. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „10 let a“
nahrazují slovy „10 let,“.

11. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) Fond nezjistil u žadatele na dílu půdního bloku
s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda zařazeného do podopatření podle § 2
písm. c), § 2 písm. f) nebo § 2 písm. g) v přísluš-
ném kalendářním roce nesplnění podmínky ze-
mědělského obhospodařování standardní orné
půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7
odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“.

12. V § 10 odst. 1 a v § 11 odst. 6 se slova
„písm. a) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) až e)“.

13. V § 10 odst. 2 se slova „písm. a) až f)“ na-
hrazují slovy „písm. a) až e)“ a slova „písm. g)“ se
nahrazují slovy „písm. f)“.

14. V § 11 odst. 5 písm. b) se slova „písm. f)“
nahrazují slovy „písm. e)“.

15. V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“.

16. V § 12 odst. 5 písm. j) bodě 1 se slova „kli-
matické ukazatele“ nahrazují slovy „meteorologické
prvky“.
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17. V § 12 odst. 7 písm. a) se slovo „některého“
nahrazuje slovy „pouze některého“.

18. V § 12 odst. 7 písmeno b) zní:

„b) o minimální hustotě životaschopných jedinců
na hektar produkční plochy

1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců,

2. u peckovin 200 životaschopných jedinců,
nebo

3. u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců;

v případě pěstování více skupin dřevin uvede-
ných v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku
plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou
z těchto skupin dřevin, přičemž součet výměry
všech dílčích produkčních ploch v rámci ovoc-
ného sadu je shodný s výměrou odpovídající
výměře příslušného dílu půdního bloku evido-
vaného v evidenci využití půdy na žadatele.“.

19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Produkční plochou se pro účely tohoto na-
řízení vlády rozumí dílčí plocha sadu evidovaná
v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h)
zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způ-
sobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnář-
ství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo
bobuloviny.“.

20. V § 13 odst. 5 písmeno g) zní:

„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
vinice; používá k výsevu směs osiva podle § 12
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva
a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do
24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu,
popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů
neuvedených v druhovém seznamu podle zá-
kona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované
úředně nebo pod úředním dozorem podle zá-
kona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev
musí být proveden nejpozději do 24 měsíců
ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu
osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,“.

21. § 15 včetně nadpisu zní:

„§ 15

Podopatření integrovaná produkce zeleniny
a jahodníku

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce zeleniny a jahodníku uvede

a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů
půdních bloků vedených v evidenci využití
půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda nebo jiná trvalá kultura,
které hodlá zařadit do podopatření integrovaná
produkce zeleniny a jahodníku, včetně titulů
podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2, a

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

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření
integrovaná produkce zeleniny a jahodníku je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl
v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřít-
ku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění
technického zařízení uvedeného v části C přílohy
č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel u jednotlivých dílů
půdních bloků zakreslených v mapě označí titul
podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2.

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

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a)
nebo b) nebo podle § 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 podopa-
tření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku činí
0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda nebo zemědělské půdy
s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura po-
dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
tření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku na
všech dílech půdních bloků s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda nebo s druhem země-
dělské kultury jiná trvalá kultura, na kterém pěstuje
zeleninu nebo jahodník,

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsa-
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hující některou z účinných látek uvedených
v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

b) zajistí prostřednictvím osoby odborně způso-
bilé, která má osvědčení o akreditaci podle
§ 16 zákona o technických požadavcích na vý-
robky, nejpozději do konce čtvrtého roku
trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy
ze všech dílů půdních bloků zařazených do to-
hoto podopatření a rozbor těchto vzorků za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu ob-
sahu chemických látek uvedených v příloze č. 4
k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení
podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a roz-
bor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků
zařazených do tohoto podopatření nejpozději
do data ukončení závazku; záznamy o výsled-
cích rozborů uchovává minimálně po dobu
10 kalendářních let následujících po kalendář-
ním roce, ve kterém byl rozbor proveden,

c) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu
půdního bloku evidenční kartu podle části A
přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční
kartu uchovává minimálně po dobu 10 kalen-
dářních let,

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

1. meteorologické prvky o teplotě a množství
srážek zjištěné pomocí technického zařízení,
podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
v rozsahu uvedeném v části B přílohy č. 2
k tomuto nařízení, způsobem uvedeným
v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení a

2. v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 1
výskyt škodlivých organismů zjištěný po-
mocí technického zařízení podle bodů 1 až
6 části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
anebo v případě zařazení podle § 2 písm. c)
bodu 2 výskyt škodlivých organismů zjiště-
ný pomocí technického zařízení podle bo-
du 5 nebo 7 části A přílohy č. 6 k tomuto
nařízení, způsobem uvedeným v části B pří-
lohy č. 6 k tomuto nařízení;

záznamy údajů z provedeného sledování ucho-
vává minimálně po dobu 10 kalendářních let po
kalendářním roce, ve kterém byl záznam pro-
veden, a

e) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledo-

vání podle písmene d) a zaznamenává výsledky
vyhodnocení údajů sledování způsobem uvede-
ným 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 pro-
vedenému záznamu a záznamy údajů z provede-
ného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává
minimálně po dobu 10 kalendářních let po ka-
lendářním roce, ve kterém byl záznam prove-
den.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda zařazeném
do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který
v příslušném kalendářním roce podává žádost o po-
skytnutí dotace,

a) pěstuje některý z podporovaného druhu zele-
niny uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení
(dále jen „podporovaný druh zeleniny“) v prů-
běhu příslušného kalendářního roku na celé vý-
měře dílu půdního bloku,

b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze uznané
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 půdní-
ho bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu mi-
nerálního 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 na-
řízení vlády č. 262/2012 Sb.,

e) provede každoročně odběr jednoho vzorku
z každého pěstovaného podporovaného druhu
zeleniny z každých započatých 20 hektarů dílů
půdních bloků způsobilých pro poskytnutí do-
tace podle § 2 písm. c) bodu 1; žadatelé, kteří
pěstují některý podporovaný druh zeleniny na
výměře menší než 0,5 hektaru, přičemž sou-
hrnná výměra dílů půdních bloků s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda zařaze-
ných do tohoto titulu nepřesáhne 5 hektarů,
odebírají pouze jeden vzorek z převládajícího
podporovaného druhu zeleniny podle výmě-
ry a

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny ode-
braných v příslušném kalendářním roce podle
písmene e) osobou odborně způsobilou, která
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má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky, za úče-
lem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
všech chemických látek uvedených v části A
až C přílohy č. 12 k tomuto nařízení a uchovává
záznamy o výsledcích rozborů minimálně po
dobu 10 kalendářních let následujících po kalen-
dářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury jiná trvalá kultura zařazeném do
titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v pří-
slušném kalendářním roce podává žádost o poskyt-
nutí dotace,

a) pěstuje v průběhu příslušného kalendářního
roku na celé výměře dílu půdního bloku pouze
podporovaný druh zeleniny,

b) používá k výsadbě podporovaného druhu zele-
niny pouze uznanou sadbu, a to v minimálním
objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto na-
řízení,

c) provádí před každou výsadbou podporovaného
druhu zeleniny na dílu půdního bloku rozbor
půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,

d) aplikuje před výsadbou povinně hnůj,

e) provede každoročně odběr jednoho vzorku
pěstovaného podporovaného druhu zeleniny
z každých započatých 20 hektarů dílů půdních
bloků způsobilých pro poskytnutí dotace podle
§ 2 písm. c) bodu 1,

f) zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny ode-
braných v příslušném kalendářním roce podle
písmene e) osobou odborně způsobilou, která
má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona
o technických požadavcích na výrobky, za úče-
lem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
všech chemických látek uvedených v části A
až C přílohy č. 12 k tomuto nařízení a uchovává
záznamy o výsledcích rozborů minimálně po
dobu 10 kalendářních let následujících po kalen-
dářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,

g) provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů,
které jsou povoleny v příslušném kalendářním
roce k používání v České republice, a

h) aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády
č. 262/2012 Sb.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem ze-

mědělské kultury standardní orná půda zařazeném
do titulu integrovaná produkce jahodníku, na který
v příslušném kalendářním roce podává žádost o po-
skytnutí dotace,

a) používá k výsadbě jahodníku pouze uznanou
sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném
v příloze č. 11 k tomuto nařízení,

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

c) provádí před každou výsadbou jahodníku na
dílu půdního bloku nebo jeho části rozbor půdy
pro zjištění obsahu minerálního dusíku,

d) provede odběr alespoň jednoho vzorku jahod
z každých započatých 20 hektarů dílů půdních
bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskyt-
nutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 2,

e) zajistí každoročně rozbor vzorků jahod odebra-
ných v příslušném kalendářním roce podle pís-
mene d) osobou odborně způsobilou, která má
osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o tech-
nických požadavcích na výrobky, za účelem
stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu
všech chemických látek uvedených v části D
až F přílohy č. 12 k tomuto nařízení a uchovává
záznamy o výsledcích rozborů minimálně po
dobu 10 kalendářních let následujících po kalen-
dářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,

f) aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na
1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády
č. 262/2012 Sb.,

g) zajistí provedení plečkování meziřadí porostu
minimálně dvakrát ročně; první plečkování se
provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečko-
vání se provádí nejpozději do 31. října přísluš-
ného kalendářního roku, podmínka se nevzta-
huje na díl půdního bloku nebo jeho část, na
kterém je použita pěstební technologie s použi-
tím fólií nebo textilií,

h) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalen-
dářního roku údržbu porostu jahodníku seče-
ním nebo mulčováním,

i) provede každoročně nejvýše 5 aplikací herbi-
cidů, které jsou povoleny v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice,
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j) provede každoročně nejvýše 4 aplikace insekti-
cidů, které jsou povoleny v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice,

k) vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu
půdního bloku evidenční kartu provedených
agrotechnických operací podle části B přílohy
č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu ucho-
vává minimálně po dobu 10 kalendářních let a

l) provádí od druhého roku trvání závazku nej-
později do 30. dubna příslušného kalendářního
roku odstranění čepelí listů jahodníku; pod-
mínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo
jeho část, na kterém byla v období od 1. září do
31. prosince kalendářního roku předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žá-
dost o poskytnutí dotace podle § 2 písm. c)
bodu 2 nebo v příslušném kalendářním roce,
provedena výsadba jahodníku.

(9) Na dílu půdního bloku nebo jeho části, na
kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně,
nejdříve však 1. července příslušného kalendářního
roku, zlikvidován nebo zapraven do půdy, se splnění
podmínky podle odstavce 8 písm. g) a h) nepoža-
duje.

(10) Žádost o poskytnutí dotace lze podat
pouze

a) na celý díl půdního bloku zařazený do podopa-
tření podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém je
v příslušném kalendářním roce pěstován ně-
který z podporovaných druhů zeleniny, nebo

b) na celý díl půdního bloku nebo jeho část zařa-
zený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 2,
na kterém je alespoň v období ode dne podání
žádosti o poskytnutí dotace do 30. června pří-
slušného kalendářního roku pěstován jahodník,
a to o minimální hustotě 20 000 životaschop-
ných jedinců na 1 hektar.“.

22. V § 17 odst. 1 se slovo „uvedeých“ nahra-
zuje slovem „uvedených“.

23. V § 17 odst. 2, § 17 odst. 6 písm. b), § 27
odst. 1 písm. c) bodě 2, § 28 odst. 1 písm. d) bodě 2,
§ 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e)
bodech 3 a 4 se slova „na orné půdě“ zrušují a slova
„travním porostem“ se nahrazují slovy „travním
porostem,“.

24. V § 17 odst. 6 písm. b) se slovo „stáje“ na-

hrazuje slovem „stáji“ a slova „popřípadě travního
porostu“ se nahrazují slovy „nebo travní porost“.

25. V § 18 odst. 1 se slova „musí ponechat“ na-
hrazují slovem „ponechá“ a slova „první seči“ se na-
hrazují slovy „zemědělském obhospodařování v sou-
ladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek po-
skytování přímých plateb zemědělcům a o změně ně-
kterých souvisejících nařízení vlády,“.

26. V § 18 odst. 2 se slovo „provádí“ nahrazuje
slovem „provede“.

27. V § 18 odst. 3 se slova „§ 27 odst. 1
písm. b) bodu 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 1
písm. c) bodu 4“.

28. V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v pís-
menech c) a f) a

2. provedení druhé seče s odklizem biomasy
nebo spasení trvalého travního porostu nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku,

seč a pastvu lze kombinovat,“.

29. V § 19 odst. 3 a 4 písmeno a) zní:

„a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písme-
nu f), a to tak, že provádí první seč spolu s od-
klizením biomasy v jednom z následujících ter-
mínů, který je pro daný díl půdního bloku sta-
noven místně příslušným orgánem ochrany pří-
rody 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 ka-
lendářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku
měnit,“.

30. V § 19 odst. 3 se na konci textu písmene c)
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doplňují slova „ ; za aplikaci hnojiva se nepovažuje
pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

31. V § 19 odst. 3 písm. f) a v § 19 odst. 4
písm. f) se slova „nebo přísev trvalého travního po-
rostu“ nahrazují slovy „ , přísev trvalého travního
porostu nebo vápnění trvalého travního porostu“
a slovo „a“ se nahrazuje čárkou.

32. V § 19 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku.“.

33. V § 19 odst. 4 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

34. V § 19 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) provádí druhou seč s odklizením biomasy nej-
později do 31. října příslušného kalendářního
roku.“.

35. V § 19 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písme-
nu g), a to tak, že provádí minimálně jednou
ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom
z následujících termínů, který je pro daný díl
půdního bloku stanoven místně příslušným
orgánem ochrany přírody v evidenci využití
půdy

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku,

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

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

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku
měnit,“.

36. V § 19 odst. 5 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , za aplikaci hnojiva se nepovažuje
vápnění trvalého travního porostu“.

37. V § 19 odst. 5 písm. g), § 19 odst. 6
písm. f), § 19 odst. 8 písm. g), § 19 odst. 9 písm. h)

a v § 19 odst. 11 písm. e) se slova „nebo přísev
trvalého travního porostu“ nahrazují slovy „ , přísev
trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého
travního porostu“.

38. V § 19 odst. 6 písmeno a) zní:

„a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písme-
nu f), a to tak, že provádí minimálně jednou
ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom
z následujících termínů, který je pro daný díl
půdního bloku stanoven místně příslušným
orgánem ochrany přírody v evidenci využití
půdy
1. do 31. července příslušného kalendářního

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

lendářního roku, nebo
3. od 15. srpna do 30. září příslušného kalen-

dářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku
měnit,“.

39. V § 19 odst. 6 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

40. V § 19 odst. 7 písmeno a) zní:
„a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu

s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písme-
nu f), a to tak, že provádí minimálně jednou
ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom
z následujících termínů, který je pro daný díl
půdního bloku stanoven místně příslušným
orgánem ochrany přírody v evidenci využití
půdy
1. od 15. května do 7. července příslušného ka-

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

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

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

dářního roku;

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku
měnit,“.
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41. V § 19 odst. 7 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , za aplikaci hnojiva se nepovažuje
vápnění trvalého travního porostu“.

42. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) provádí minimálně jednou ročně seč spolu s od-
klizením biomasy v jednom z následujících ter-
mínů, který je pro daný díl půdního bloku sta-
noven místně příslušným orgánem ochrany pří-
rody v evidenci využití půdy

1. do 10. června příslušného kalendářního roku,

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

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

stanovený termín je možno v evidenci využití
půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku
měnit,“.

43. V § 19 odst. 8 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

44. V § 19 odst. 9 písmeno a) zní:

„a) zajistí zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písme-
nech f) a h), a to tak, že provádí minimálně
jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy
v termínu od 15. srpna do 30. září příslušného
kalendářního roku,“.

45. V § 19 odst. 9 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

46. V § 19 odst. 10 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje středníkem a doplňují se slova „stanovený
termín pastvy je možno v evidenci využití půdy mezi
jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

47. V § 19 odst. 10 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

48. V § 19 odst. 11 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády

č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v pís-
menech c) a e) a

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

49. V § 19 odst. 11 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního po-
rostu“.

50. V § 19 odstavec 12 zní:

„(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí
nebo pastvy podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3
písm. a), odstavce 3 písm. h), odstavce 4 písm. a),
odstavce 4 písm. h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6
písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a),
odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 11 písm. a) je
možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zá-
kona o ochraně přírody a krajiny; souhlasné stano-
visko místně příslušného orgánu ochrany přírody
musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy
měla být seč nebo pastva provedena. V případě, že
žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v daném
termínu, vyhodnotí Fond dané nesplnění jako nedo-
držení podmínky.“.

51. V § 20 odstavec 5 zní:

„(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, který se nenachází ale-
spoň z 50 % ve zvláště chráněném území13),
ochranném pásmu národního parku14) nebo
v území soustavy Natura 200015) a zároveň

1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech
zranitelných dusičnany19), nebo

2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evi-
denci 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
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1. který se nachází alespoň z 50 % v oblastech
zranitelných dusičnany19), nebo

2. u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evi-
denci využití půdy vymezeno jako silně nebo
mírně erozně ohrožená plocha20),

c) podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl
půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, který se nenachází ale-
spoň z 50 % ve zvláště chráněném území13),
ochranném pásmu národního parku14) nebo
v území soustavy Natura 200015) a zároveň

1. který podle údajů vedených v evidenci vy-
užití půdy sousedí s útvarem povrchových
vod21), nebo

2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochran-
ném pásmu vodních zdrojů22), nebo

d) 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

1. který podle údajů vedených v evidenci vy-
užití půdy sousedí s útvarem povrchových
vod21), nebo

2. jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochran-
ném pásmu vodních zdrojů22),

pro účely tohoto nařízení se za díl půdního
bloku sousedícím s útvarem povrchových vod
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.“.

52. V § 20 odst. 7 písm. a) bod 2 zní:

„2. travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a)
nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, při-
čemž výsev musí být proveden nejpozději
do 24 měsíců ode dne vydání míchacího
protokolu, popřípadě uznaným osivem
nebo u druhů neuvedených v druhovém se-
znamu podle zákona o oběhu osiva a sadby
osivem kontrolovaným úředně nebo pod
úředním dozorem podle zákona o oběhu
osiva a sadby, jde-li o díl půdního bloku
podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,“.

53. V § 20 odst. 7 písm. b) se slova „ornou
půdu“ zrušují.

54. V § 20 odst. 7 písmeno e) zní:

„e) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. a

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy
do 31. října příslušného kalendářního roku.“.

55. V § 20 odst. 8 písmeno c) zní:

„c) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v pís-
menu d) a

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

56. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ , nebo směsí schválenou místně pří-
slušným orgánem ochrany přírody“.

57. V § 21 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , na které žadatel hodlá založit biopás“.

58. V § 21 odst. 5 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „uvnitř příslušného dílu půdního
bloku“.

59. V § 21 odst. 7 písmeno a) zní:

„a) založí krmný biopás

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

2. stanovenou směsí osiva uvedenou v části A
přílohy č. 14 k tomuto nařízení, vytvořenou
z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu
osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně
nebo pod úředním dozorem podle zákona
o oběhu osiva a sadby,

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

60. V § 21 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) založí nektarodárný biopás

1. nejpozději do 15. června příslušného kalen-
dářního roku,
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2. stanovenou směsí osiva uvedenou v části B
přílohy č. 14 k tomuto nařízení, vytvořenou
z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených
v druhovém seznamu podle zákona o oběhu
osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně
nebo pod úředním dozorem podle zákona
o oběhu osiva a sadby,

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

61. V § 21 odst. 8 písm. d) se slovo „a“ nahra-
zuje čárkou.

62. V § 21 se na konci odstavce 8 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

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

63. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“.

64. V § 22 odst. 5 písmeno c) zní:

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

65. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 22a

Podopatření zatravňování drah
soustředěného odtoku

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření
zatravňování drah soustředěného odtoku uvede

a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních
bloků vedených v evidenci využití půdy na ža-
datele s druhem zemědělské kultury standardní

orná půda, které hodlá zařadit do podopatření
zatravňování drah soustředěného odtoku, 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 drah soustředěného odtoku je zákres
příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl
v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřít-
ku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Zařadit do podopatření zatravňování drah
soustředěného odtoku lze díl půdního bloku, na kte-
rém

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

b) není uplatňováno agroenvironmentální opatření
podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/
/2007 Sb.,

c) nebyla v období od 20. dubna 2004 do 31. pro-
since 2014 vedena v evidenci využití půdy kul-
tura travní porost nebo od 1. ledna 2015 do dne
doručení žádosti o zařazení nebyla vedena v evi-
denci využití půdy kultura trvalý travní porost a

d) je v evidenci využití půdy vymezena dráha sou-
středěného odtoku podle § 1 písm. u) nařízení
vlády č. 307/2014 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do pod-
opatření zatravňování drah soustředěného odtoku
činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zeměděl-
ské kultury standardní orná půda podle nařízení
vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel v prvním roce zařazení

a) založí travní porost pomocí čistosevu nebo
podsevu

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

2. směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto na-
řízení a

3. v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hek-
tar,

b) používá k výsevu pouze travní směs 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 mícha-
cího protokolu, popřípadě používá uznané
osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém
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seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby
osivo kontrolované úředně nebo pod úředním
dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
přičemž výsev je proveden nejpozději do 24 mě-
síců ode dne vydání osvědčení prokazujícího
kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva
a sadby,

c) oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o země-
dělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 nařízení
vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy
na travní porost, v případě změny na kulturu
trvalý travní porost se nejedná o nesplnění pod-
mínky,

d) aplikuje hnojiva10) pouze před založením trav-
ního porostu, nejpozději do 31. května přísluš-
ného kalendářního roku,

e) neprovádí na zatravněných plochách pastvu zví-
řat a

f) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. a

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy
do 31. října příslušného kalendářního roku.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopa-
tření zatravňování drah soustředěného odtoku

a) neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání
závazku, za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva
zvířat,

b) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalen-
dářním roce k používání v České republice pou-
ze v prvních dvou letech trvání závazku, a to
pouze bodově,

c) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., za podmínky uvedené v pís-
menu d) tohoto odstavce a

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

d) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčo-
váním

1. do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

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

tato podmínka se nevztahuje na plochy s prů-
měrnou sklonitostí převyšující 10°,

e) neprovádí rozorání nebo obnovu travního po-
rostu na plochách zařazených do podopatření a

f) provádí dosev travního porostu na plochách za-
řazených do podopatření pouze směsí osiv po-
dle přílohy č. 16 k tomuto nařízení.“.

66. V § 23 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) v podopatření integrovaná produkce zeleniny
a jahodníku

1. 426 EUR/1 hektar standardní orné půdy23)
zařazeného do titulu integrovaná produkce
zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kte-
rém žadatel plní podmínky podle § 15,

2. 426 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury23) za-
řazeného do titulu integrovaná produkce ze-
leniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém
žadatel plní podmínky podle § 15,

3. 433 EUR/1 hektar standardní orné půdy23)
zařazeného do titulu integrovaná produkce
jahodníku podle § 2 písm. c) bodu 2, na kte-
rém žadatel plní podmínky podle § 15,“.

67. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) 560 EUR/1 hektar zemědělské půdy23) zařaze-
ného do podopatření zatravňování drah sou-
středěného odtoku podle § 2 písm. h), na kte-
rém žadatel plní podmínky podle § 22a.“.

68. V § 23 odst. 13 se za slova „písm. e)“ vklá-
dají slova „nebo h)“.

69. V § 25 odst. 3 se za slovo „podmínky“
vkládají slova „v rámci příslušného podopatření
nebo titulu“.

70. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Za nesplnění podmínek tohoto nařízení je
považováno také nepředložení v průběhu kontroly
na místě:

a) evidenční karty dílu půdního bloku podle § 15
odst. 5 písm. c),

b) evidenční karty provedených agrotechnických
operací podle § 15 odst. 8 písm. k),

c) záznamů o sledování stanovených meteorolo-
gických prvků a záznamů o vyhodnocení sledo-
vaných meteorologických prvků podle § 12
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odst. 5 písm. j) bodu 1 nebo § 15 odst. 5
písm. d) bodu 1,

d) záznamů o sledování výskytu škodlivých orga-
nismů a záznamů o vyhodnocení výskytu škod-
livých organismů podle § 12 odst. 5 písm. j)
bodu 2 nebo podle § 15 odst. 5 písm. d) bodu 2,

e) dokladů o použitém osivu nebo sadbě podle
§ 13 odst. 5 písm. g), § 15 odst. 6 písm. b,
§ 15 odst. 7 písm. b), § 15 odst. 8 písm. a),
§ 20 odst. 7 písm. a), § 21 odst. 7 písm. a),
§ 21 odst. 8 písm. a), § 22 odst. 5 písm. c) nebo
§ 22a odst. 5 písm. a) a b),

f) záznamů o výsledku rozborů půdy podle § 12
odst. 5 písm. c) nebo § 15 odst. 5 písm. b),

g) záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce po-
dle § 12 odst. 5 písm. e), nebo

h) záznamů o výsledku rozborů vzorků zeleniny
a jahod podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7
písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e),

jejichž vedení nebo uchovávání je stanoveno tímto
nařízením; nesplnění podmínek se vždy posuzuje
ve vztahu k jednotlivým podopatřením nebo titulům
podle § 2.

(5) Doklady podle odstavce 4 písm. e) ucho-
vává žadatel minimálně po dobu 10 kalendářních
let následujících po kalendářním roce, ve kterém
byl výsev nebo výsadba provedena.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

71. V § 26 odstavec 1 zní:

„(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 ne-
splnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5
písm. f) nebo g),

b) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. f),

c) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1,
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kon-
trolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zá-
roveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky
na 1 hektar trvalého travního porostu ob-

hospodařovaného 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 kon-
trolním období vyšší než 1,5 a zároveň
nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky
na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařo-
vané žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy, nebo

d) podopatření zatravňování drah soustředěného
odtoku při nesplnění podmínky uvedené
v § 22a odst. 6 písm. d).“.

72. V § 26 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění
zjištěno, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 apli-
kaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku,
na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo“.

73. V § 26 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

74. V § 27 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. c) bodu 1, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. h),“.

75. V § 27 odst. 1 písm. c) bodech 2 a 3, § 28
odst. 1 písm. d) bodech 2 a 3, § 29 odst. 1 písm. b)
bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 5 se slova
„vyšší nebo rovna“ nahrazují slovy „vyšší než“
a slova „nižší než“ se nahrazují slovy „nižší nebo
rovna“.

76. V § 27 odst. 1 písm. c) se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 4.

77. V § 27 odst. 1 písm. c) bodě 4 se za slova
„§ 18 odst. 1 písm. c)“ vkládají slova „ , snížení se
vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu
způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2
písm. d) bodech 1 až 5,“ a slovo „nebo“ se zrušuje.
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78. V § 27 odst. 1 písm. d) se za slova „§ 20
odst. 7 písm. e)“ vkládají slova „bodu 2“, za slova
„§ 20 odst. 8 písm. c)“ se vkládají slova „bodu 2“
a slova „tohoto podopatření.“ se nahrazují slovy „to-
hoto podopatření, nebo“.

79. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje pís-
meno e), které zní:

„e) podopatření zatravňování drah soustředěného
odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a
odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6
písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu
větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 %
celkové výměry zatravněné plochy, zařazené
do tohoto podopatření.“.
80. V § 27 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7
písm. g), h) nebo i); neprovedl-li žadatel žádnou
aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku,
na kterém bylo nesplnění zjištěno,“.
81. V § 27 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové

písmeno b), které zní:

„b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a ja-
hodníku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. c), § 15 odst. 7 písm. c) nebo v § 15
odst. 8 písm. c),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. d), § 15 odst. 7 písm. h) nebo v § 15
odst. 8 písm. f),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. l),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na c) a d).

82. V § 27 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

„c) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. a) bodu 2, § 19 odst. 3 písm. h), § 19
odst. 4 písm. h), § 19 odst. 8 písm. a), § 19
odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 10
písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a) bo-
du 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry
trvalého travního porostu obhospodařova-
ného žadatelem a zařazeného do příslušného
titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9
nebo 10,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. e),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3
písm. e), § 19 odst. 4 písm. e), § 19 odst. 5
písm. f), § 19 odst. 6 písm. e) anebo v § 19
odst. 8 písm. f),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9
písm. e), 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), nebo

d) podopatření biopásy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. d), snížení se uplatní na díl půdního
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5
písm. e), snížení se uplatní na díl půdního
bloku, na kterém bylo porušení zjištěno.“.

83. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slo-
va „ , přičemž nesplněním podmínky je také nepřed-
ložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na mís-
tě“ zrušují.

84. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) podopatření integrovaná produkce révy vinné

1. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění
v průběhu příslušného závazku,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. d), přičemž se jedná o 3 aplikace her-
bicidů v příkmenném pásu vinice v přísluš-
ném kalendářním roce,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. g),“.

85. V § 28 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) podopatření integrovaná produkce zeleniny a ja-
hodníku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5
písm. c),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5
písm. d), nebo

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5
písm. e),“.
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86. V § 28 odst. 1 písm. d) bodě 2, § 29 odst. 1
písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4
se slova „zařazeného v podopatření“ nahrazují slovy
„způsobilého k poskytnutí dotace“.

87. V § 28 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slovo
„nebo“ nahrazuje slovy „ ; snížení se vztahuje pouze
na plochu trvalého travního porostu způsobilého
k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5,“.

88. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) podopatření zatravňování drah soustředěného
odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a
odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění
v průběhu trvání příslušného závazku.“.

89. V § 28 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podopatření integrovaná produkce zeleniny a ja-
hodníku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. b), § 15 odst. 7 písm. b) nebo v § 15
odst. 8 písm. a),

2. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 6 písm. f) nebo ve vzorku odebra-
ném Fondem dojde k překročení mezní hod-
noty obsahu některých z chemických látek
obsažených v zelenině uvedené v části A pří-
lohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň ne-
dosáhne hodnoty obsahu některých z che-
mických látek obsažených v zelenině uve-
dené v části B přílohy č. 12 k tomuto naří-
zení,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7
písm. d),

4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku ode-
braném Fondem dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu některých z chemických lá-
tek obsažených v zelenině uvedené v čás-
ti A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň
nedosáhne hodnoty obsahu některých z che-
mických látek obsažených v zelenině uve-
dené v části B přílohy č. 12 k tomuto naří-
zení,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7

písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace herbi-
cidů v příslušném kalendářním roce,

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. b),

7. pokud ve vzorku jahod odebraném podle
§ 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku ode-
braném Fondem dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené
v části D přílohy č. 12 k tomuto nařízení
a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova
obsaženého v jahodách uvedené v části E pří-
lohy č. 12 k tomuto nařízení,

8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. g),

9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. h),

10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. i), přičemž se jedná o 6 aplikací herbi-
cidů v příslušném kalendářním roce,

11. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. j), přičemž se jedná o 5 aplikací insek-
ticidů v příslušném kalendářním roce, nebo

12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. k).“.

90. V § 28 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „§ 19
odst. 7 písm. g), § 19 odst. 8 písm. h),“ zrušují.

91. V § 28 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

„3. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 7
písm. f),“.

92. V § 28 odst. 2 písm. b) bodě 6 se slovo
„nebo“ zrušuje.

93. V § 28 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 7
čárka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se
bod 8, který zní:

„8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. c), § 19 odst. 9 písm. f), § 19 odst. 10
písm. f) nebo v § 19 odst. 11 písm. c), sní-
žení se uplatní na díl půdního bloku, na kte-
rém bylo nesplnění podmínky zjištěno,“.

94. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) podopatření zatravňování orné půdy při ne-
splnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu
trvání příslušného závazku, nebo“.
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95. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a zároveň Fond rozhodne o vrácení
poměrné části poskytnuté dotace za každý kalen-
dářní rok, ve kterém nebyla podmínka splněna“.

96. V § 29 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5
písm. d), přičemž se jedná o 4 aplikace herbi-
cidů v příkmenném pásu vinice v příslušném
kalendářním roce,“.

97. V § 29 odst. 1 písm. b) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

98. V § 29 odst. 1 písm. c) se za slova „§ 20
odst. 7 písm. e)“ vkládají slova „bodu 2“, za slova
„§ 20 odst. 8 písm. c)“ se vkládají slova „bodu 2“
a slovo „nebo“ se zrušuje.

99. V § 29 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) podopatření zatravňování drah soustředěného
odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a
odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6
písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu
větším než 25 % celkové výměry zatravněné
plochy zařazené do tohoto podopatření.“.

100. V § 29 odst. 2 písm. a) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

101. V § 29 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a ja-
hodníku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7
písm. g), přičemž se jedná o 4 aplikace herbi-
cidů v příslušném kalendářním roce,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. i), přičemž se jedná o 7 aplikací herbi-
cidů v příslušném kalendářním roce, nebo

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. j), přičemž se jedná o 6 aplikací insek-
ticidů v příslušném kalendářním roce,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na c) až e).

102. V § 29 odst. 2 písm. c) se za bod 1 vkládá
nový bod 2, který zní:

„2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2
písm. a) bodu 2, § 19 odst. 3 písm. h), § 19
odst. 4 písm. h), § 19 odst. 8 písm. a), § 19
odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 10
písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a) bo-
du 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 25 % výměry trvalého travního porostu
obhospodařovaného žadatelem a zařaze-
ného do příslušného titulu podle § 2
písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10,“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

103. V § 29 odst. 2 písm. c) se na konci textu
bodu 3 doplňují slova „ , za nesplnění podmínky se
považuje též pastva zvířat na dílu půdního bloku,
který je v evidenci využití půdy vymezen jako ne-
vhodný k přepasení“.

104. V § 29 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

105. V § 30 odst. 1 písm. b) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

106. V § 30 odst. 1 písm. c) se za bod 3 vkládá
nový bod 4, který zní:

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

Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 5 až 7.

107. V § 30 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) při uplatnění podopatření integrovaná produkce
zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uve-
dené v § 15 odst. 5 písm. a).“.

108. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) při uplatnění podopatření zatravňování drah
soustředěného odtoku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5
písm. a) bodu 2 nebo 3,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5
písm. b),

3. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5
písm. c), jedná-li se o druhé a další nesplnění
v průběhu trvání příslušného závazku,
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4. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5
písm. d),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5
písm. e),

6. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6
písm. a),

7. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6
písm. b), nebo

8. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6
písm. f).“.

109. V § 30 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 2
doplňuje slovo „nebo“.

110. V § 30 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 3
slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje.

111. V § 30 odst. 2 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a ja-
hodníku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. a) nebo § 15 odst. 7 písm. a),

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny pře-
vládajícího podle výměry,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku zeleniny, a to z druhu zele-
niny převládajícího podle výměry,

4. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 6 písm. f), nebo ve vzorku ode-
braném Fondem dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu některých z chemických lá-
tek obsažených v zelenině uvedené v části B
přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň
nedosáhne hodnoty obsahu některých z che-
mických látek obsažených v zelenině uve-
dené v části C přílohy č. 12 k tomuto naří-
zení,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7
písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek zeleniny,

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7
písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku zeleniny,

7. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle

§ 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku ode-
braném Fondem dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu některých z chemických lá-
tek obsažených v zelenině uvedené v části B
přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň
nedosáhne hodnoty obsahu některých z che-
mických látek obsažených v zelenině uve-
dené v části C přílohy č. 12 k tomuto naří-
zení,

8. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7
písm. g), přičemž se jedná o 5 a více aplikací
herbicidů v příslušném kalendářním roce,

9. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň
1 vzorek jahod,

10. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor ale-
spoň 1 vzorku jahod,

11. pokud ve vzorku jahod odebraném podle
§ 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku ode-
braném Fondem dojde k překročení mezní
hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené
v části E přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zá-
roveň nedosáhne hodnoty obsahu olova ob-
saženého v jahodách uvedené v části F pří-
lohy č. 12 k tomuto nařízení,

12. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. i), přičemž se jedná o 8 a více aplikací
herbicidů v příslušném kalendářním roce,

13. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. j), přičemž se jedná o 7 a více aplikací
insekticidů v příslušném kalendářním roce,
nebo

14. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 10
písm. a) nebo b),“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na c) až e).

112. V § 30 odst. 2 písm. c) bod 5 zní:

„5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7
písm. g) nebo § 19 odst. 8 písm. h),“.

113. V § 30 odst. 2 písm. c) se bod 8 zrušuje.

Dosavadní body 9 až 15 se označují jako body 8
až 14.
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114. V § 30 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. a) bodech 2 až 4,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění
v průběhu trvání příslušného závazku,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. c),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. d),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8
písm. a) nebo b), nebo

6. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8
písm. f), nebo“.

115. V § 30 odst. 2 písm. e) se na konci textu
bodu 8 doplňují slova „ , a zároveň rozhodne Fond
o vrácení poskytnuté dotace za každý kalendářní
rok, ve kterém nebyla podmínka splněna“.

116. V § 33 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slovo
„popřípadě“ nahrazuje slovem „přičemž“ a slova
„nepředloží Fondu při kontrole na místě záznamy
vedené podle § 12 odst. 5 písm. e),“ se zrušují.

117. V § 33 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slo-
va „ , popřípadě žadatel nepředloží Fondu při kon-
trole na místě záznamy vedené podle § 2 odst. 5
písm. c)“ zrušují.

118. V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a ja-
hodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15
odst. 5 písm. b), popřípadě při překročení li-
mitů obsahu chemických látek uvedených v pří-
loze č. 4 k tomuto nařízení,“.

119. V § 33 se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavec 3, který zní:

„(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění pod-
opatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek zeleniny,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6
písm. f) nebo v § 15 odst. 7 písm. f), přičemž
žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení
a zjištění dodržení limitu obsahu chemických
látek žádného vzorku zeleniny nebo nezajistil

rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech
sledovaných chemických látek,

3. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle
§ 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 6 písm. f) nebo odebraném podle
§ 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle
§ 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebra-
ném Fondem dojde k překročení mezní hod-
noty obsahu některých z chemických látek ob-
sažených v zelenině uvedené v části C přílo-
hy č. 12 k tomuto nařízení,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7
písm. e), přičemž neodebral žádný vzorek ze-
leniny,

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný
vzorek jahod,

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8
písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor za
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu ob-
sahu chemických látek žádného vzorku jahod
nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění do-
držení limitu všech sledovaných chemických lá-
tek, nebo

7. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15
odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15
odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném
Fondem dojde k překročení mezní hodnoty ob-
sahu některých z chemických látek obsažených
v jahodách uvedené v části F přílohy č. 12 k to-
muto nařízení,

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

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

120. V § 33 odst. 4 se slova „v rámci přísluš-
ného podopatření“ a slova „za příslušné podopa-
tření“ zrušují a slova „příslušného opatření“ se na-
hrazují slovy „příslušného titulu“.

121. V § 33 se za odstavec 4 vkládá nový od-
stavec 5, který zní:

„(5) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění pod-
opatření zatravňování drah soustředěného odtoku
nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. a)
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bodu 1 nebo v § 22a odst. 6 písm. e), dotace se ne-
poskytne na díl půdního bloku, na kterém k ne-
splnění podmínky došlo, a Fond současně rozhodne
o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného
podopatření a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté

podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku
tohoto závazku.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

122. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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123. V nadpisu přílohy č. 3 se za slovo „zele-
niny“ vkládají slova „a jahodníku“.

124. V příloze č. 3 v nadpisu části C se za slovo
„zeleniny“ vkládají slova „a jahodníku“.

125. V nadpisu přílohy č. 4 se za slovo „zele-
niny“ vkládají slova „a jahodníku“.

126. V příloze č. 5 části C třetím řádku se čís-
lo „0,05“ nahrazuje číslem „0,005“.

127. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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128. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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130. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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131. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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132. V příloze č. 13 se do poznámky pod tabul-
kou doplňuje věta „U skotu a koní ve věku do
6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího
po dni narození.“.

133. Doplňuje se příloha č. 16, která zní:

„Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena po-
dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí učinnosti tohoto nařízení, a která
nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou § 21
odst. 5 písm. e), kdy se řízení o žádostech, která byla
zahájena v roce 2015, dokončí podle nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

2. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uve-
dené v § 18 odst. 1 písm. b), § 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) nebo v § 19 odst. 11
písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 %
a současně nižším nebo rovném 25 % celkové vý-
měry trvalého travního porostu obhospodařovaného
žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařa-
zeného do podopatření podle § 2 písm. d). Snížení se
nevztahuje na plochu trvalého travního porostu za-
řazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 a 7
nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

3. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 50 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uve-
dené v § 18 odst. 1 písm. b), § 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) bodě 2, § 19 odst. 9
písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11
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). Snížení se nevztahuje na plochu trvalého
travního porostu zařazeného do titulu podle § 2
písm. d) bodů 6 a 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

4. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %,
zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17
odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním ob-
dobí vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního po-
rostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2
písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého
travního porostu nebo travního porostu, který byl
k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k po-
skytnutí 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., o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálních opatření, ve znění pozdějších před-
pisů, a obhospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy.

5. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 25 %,
zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17
odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním ob-
dobí vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního po-
rostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2
písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého
travního porostu nebo travního porostu, který byl
k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k po-
skytnutí 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 ve-
deného v evidenci využití půdy.

6. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 50 %,
zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17
odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním ob-
dobí vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního po-
rostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2
písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého
travního porostu nebo travního porostu, který byl
k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k po-
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skytnutí 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 ve-
deného v evidenci využití půdy.

7. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se
neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uve-
dené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná in-
tenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15
a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k po-
skytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7
až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo
travního porostu, 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 obhospodařo-
vaného žadatelem a vedeného v evidenci využití
půdy.

8. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se
neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uve-
dené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná in-
tenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než
1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého trav-
ního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle
§ 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trva-
lého travního porostu nebo travního porostu, 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 žadate-
lem a vedeného v evidenci využití půdy.

9. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 3 %,
zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17
odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním ob-
dobí vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké do-
bytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhos-
podařované žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy.

10. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem

nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %,
zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17
odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním ob-
dobí vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké do-
bytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhos-
podařované žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy.

11. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 25 %,
zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17
odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním ob-
dobí vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké do-
bytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhos-
podařované žadatelem a vedené v evidenci využití
půdy.

12. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se
neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uve-
dené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná in-
tenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát
a vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zá-
roveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hek-
tar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem
a vedené v evidenci využití půdy.

13. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření
podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se
neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uve-
dené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná in-
tenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než
1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské
půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evi-
denci využití půdy.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření

Čl. III

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
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Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády
č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., na-
řízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení
vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013
Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády
č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 75/2015 a nařízení
vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendář-
ním roce nesplnění podmínky zemědělského
obhospodařování travních porostů stanovené
v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 nařízení
vlády č. 50/2015 Sb.“.

2. V § 14 odst. 2 písm. a) a v § 15 písm. b) se za
slova „§ 4 odst. 2 písm. f)“ vkládají slova „bodu 2“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která
nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Čl. V

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,
ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství

Čl. I

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.

2. V § 5 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písme-
na d) až f).

3. V § 5 odst. 4 písm. f) se slova „a) až f)“ na-
hrazují slovy „a) až e)“.

4. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „přísluš-
ných dílů půdních bloků“ vkládají slova „nebo jejich
částí“ a za slova „díly půdních bloků“ se vkládají
slova „nebo jejich části“.

5. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slova „dílů půd-
ních bloků“ vkládají slova „nebo jejich částí“.

6. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě, že v průběhu příslušného kalen-
dářního roku dojde ke zkrácení období přechodu na
ekologickou produkci podle článku 36 odst. 2 a 4
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, bude žadateli vy-
počtena dotace podle § 18 pro ekologickou pro-
dukci, přičemž zkrácení období přechodu na ekolo-

gickou produkci na daném dílu půdního bloku se
nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených
tímto nařízením.“.

7. V § 7 odst. 1 a v § 8 odst. 6 se slova „§ 5
odst. 4 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 4
písm. a) až e)“.

8. V § 7 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 4 písm. a)
až f)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 4 písm. a) až e)“
a slova „§ 5 odst. 4 písm. g)“ se nahrazují slovy
„§ 5 odst. 4 písm. f)“.

9. V § 8 odst. 5 písm. b) se slova „§ 5 odst. 4
písm. f)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 4 písm. e)“.

10. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „10 let a“
nahrazují slovy „10 let,“.

11. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendář-
ním roce nesplnění podmínky zemědělského
obhospodařování standardní orné půdy stano-
vené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 na-
řízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek poskytování přímých plateb ze-
mědělcům a o změně některých souvisejících
nařízení vlády.“.

12. V § 9 odst. 5 se slova „podle odstavce 5“
nahrazují slovy „podle odstavce 4“.

13. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v pís-
menech b) až d),

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

pokud podmínky na daném dílu půdního bloku
uplatňovaného podopatření ošetřování travních
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porostů nestanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb. jinak,“.

14. V § 11 odst. 1 písm. d) se slova „v případě,
kdy se díl půdního bloku nachází mimo oblasti vy-
jmenované v písmenu c)“ zrušují.

15. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „tento díl půdního bloku“ vkládají slova „nebo
jeho část“.

16. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

17. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) pěstování jahodníku.“.

18. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „v příloze č. 6“ nahrazují slovy „v části A pří-
lohy č. 6“ a za slovo „bloku“ se vkládají slova „nebo
jeho část“.

19. V § 12 odst. 2 písm. a) a b) se za slovo
„bloku“ vkládají slova „nebo jeho části“.

20. V § 12 odst. 3 se za slova „uvedené v od-
stavci“ vkládají slova „4 nebo“.

21. V § 12 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písme-
na a) až e).

22. V § 12 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půd-
ního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti
o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny
uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále
jen „podporovaný druh zeleniny“) nebo druh
speciálních bylin uvedený v příloze č. 5 k to-
muto nařízení (dále jen „podporovaný druh by-
lin“) s výjimkou zlepšujících netržních plodin
uvedených v části A přílohy č. 6 k tomuto na-
řízení, 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 nebo jeho části uvedeného v žá-
dosti o dotaci,“.

23. V § 12 odst. 4 písm. c), § 12 odst. 4
písm. e), § 12 odst. 5, § 12 odst. 6 písm. a) a v § 12
odst. 6 písm. b) se za slovo „bloku“ vkládají slova
„nebo jeho části“.

24. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1
písm. d)

a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku
nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 ži-
votaschopných jedinců na hektar plochy osá-
zené jahodníkem alespoň v období ode dne po-
dání žádosti o dotaci do 30. června příslušného
kalendářního roku,

b) splní v případě výsadby v příslušném kalendář-
ním roce požadavek minimální výsadby uznané
sadby jahodníku podle přílohy č. 4 k tomuto
nařízení,

c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze
po předplodině nebo hlavní plodině s meziplo-
dinou, přičemž předplodina nebo meziplodina
byla zapravena do půdy jako zelené hnojení;
o zapravení předplodiny nebo meziplodiny
vede údaj v záznamech o rostlinné produkci
podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008
u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,

d) provede od druhého roku trvání závazku nej-
později do 30. dubna příslušného kalendářního
roku odstranění čepelí listů jahodníku; pod-
mínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo
jeho část, na které byla v období od 1. září do
31. prosince kalendářního roku bezprostředně
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém
je podána žádost o dotaci podle § 6 odst. 3
písm. b) nebo v příslušném kalendářním roce
provedena výsadba jahodníku; o provedení
údržby vede údaj v záznamech o rostlinné pro-
dukci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/
/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho
části,

e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně
dvakrát ročně; první plečkování se provádí nej-
později do 31. srpna a druhé plečkování se pro-
vádí nejpozději do 31. října příslušného kalen-
dářního roku, podmínka se nevztahuje na díl
půdního bloku nebo jeho část, na které je po-
užita pěstební technologie s použitím fólií nebo
textilií,

f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalen-
dářního roku údržbu porostu jahodníku seče-
ním a posečenou biomasu zmulčuje nebo od-
straní,
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g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo
jeho části pastvu,

h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální
výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahod-
níkem, na který žádá o dotaci tak, že 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 jahodník, spolu s

1. účetními a daňovými doklady za období od
1. ledna do 31. prosince příslušného kalen-
dářního roku za uskutečněný prodej vlastní
produkce, nebo

2. doklady za období od 1. ledna do 31. pro-
since příslušného kalendářního roku proka-
zující objem vlastní produkce využitý při
dalším zpracování, včetně výrobních kalku-
lací;

tato podmínka se nevztahuje na daný díl půd-
ního bloku nebo jeho část, na kterém je založen
porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto
skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné
produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES)
č. 889/2008,

i) neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f)
na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kte-
rém byl porost jahodníku po provedení sklizně
zlikvidován nebo zapraven do půdy, nejdří-
ve však 1. července příslušného kalendářního
roku.“.

25. V § 13 písmeno a) zní:

„a) zajistí

1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v pís-
menu b),

2. provedení druhé seče s odklizením biomasy
nebo pastvy nejpozději do 31. října přísluš-
ného kalendářního roku,“.

26. V § 15 odst. 2 písm. a) se slovo „uvedené“
nahrazuje slovem „uvedeného“.

27. V § 15 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slovo „ně-
kterého“ nahrazuje slovy „pouze některého“.

28. V § 15 odst. 2 písm. b) bod 2 zní:

„2. o minimální hustotě životaschopných je-
dinců na 1 hektar produkční plochy, a to
u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
u peckovin 200 životaschopných jedinců
nebo u ovocných keřů 2 000 životaschop-
ných jedinců, a to v období ode dne doru-
čení žádosti o dotaci do 31. prosince pří-
slušného kalendářního roku; v případě
pěstování jádrovin, peckovin nebo keřů
uvedených v tomto bodu na jednom dílu
půdního bloku, žadatel plní hustotu vý-
sadby danou pro jádroviny, peckoviny
a keře, přičemž součet výměry všech dílčích
produkčních ploch v rámci ovocného sadu
je shodný s výměrou odpovídající výměře
příslušného dílu půdního bloku evidova-
ného v evidenci využití půdy na žadatele,“.

29. V § 15 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až m) se označují jako pís-
mena g) až l).

30. V § 15 odst. 2 písmeno j) zní:

„j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle vý-
měry minimální úroveň vlastní produkce ovoce
na hektar plochy jeho výměry, na který žádá
o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty
uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendář-
ního roku doloží Fondu na Fondem vydaném
formuláři objem vlastní produkce a záznamy
o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Ko-
mise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půd-
ních bloků, na kterých pěstuje převládající druh
ovoce,“.

31. V § 15 odst. 2 písm. k) se slova „klimatické
ukazatele“ nahrazují slovy „meteorologické prvky“.

32. V § 15 odst. 2 písm. l) se slova „písmene l)“
nahrazují slovy „písmene k)“.

33. V § 15 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) podá žádost o dotaci pouze na díl půdního
bloku, na kterém se nachází výsadba o mini-
mální hustotě životaschopných jedinců na
1 hektar produkční plochy, a to u ovocných
stromů 100 životaschopných jedinců nebo
u ovocných keřů 1 000 životaschopných je-
dinců, a to v období ode dne doručení žádosti
o dotaci do 31. prosince příslušného kalendář-
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ního roku; v případě pěstování ovocných
stromů a ovocných keřů uvedených v tomto
písmenu na jednom dílu půdního bloku plní ža-
datel hustotu výsadby ovocnými stromy a keři,
přičemž součet výměry všech dílčích produkč-
ních ploch v rámci ovocného sadu je shodný
s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu
půdního bloku evidovaného v evidenci využití
půdy na žadatele,“.

34. V § 15 odst. 3 písmeno j) zní:

„j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle vý-
měry minimální úroveň vlastní produkce ovoce
na hektar plochy jeho výměry, na který žádá
o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty
uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendář-
ního roku doloží Fondu na Fondem vydaném
formuláři objem vlastní produkce a záznamy
o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Ko-
mise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půd-
ních bloků, na kterých pěstuje převládající druh
ovoce.“.

35. V § 15 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:

„(5) Žadatel pro prokázání splnění podmín-
ky podle odstavce 2 písm. j) a odstavce 3 písm. j)
doloží

1. účetní a daňové 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 ob-
jem vlastní produkce využitý při dalším zpraco-
vání, včetně výrobních kalkulací, nebo

3. v případě zkrmování produkce u ostatních sadů
záznam o krmení hospodářských zvířat podle
čl. 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 pro-
kazující množství zkrmeného ovoce, do pro-
kázání minimální úrovně vlastní produkce
ostatních sadů lze akceptovat zkrmené množ-
ství maximálně do výše odpovídající 20 % z re-
ferenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto
nařízení;

v případě stejného převládajícího ovocného druhu
podle odstavce 2 písm. j) a odstavce 3 písm. j) se mi-
nimální úroveň vlastní produkce vypočte jako součet
násobku plochy sadu podle odstavce 1 písm. a) a jeho

referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto na-
řízení a sadu podle odstavce 1 písm. b) a jeho refe-
renční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(6) Produkční plochou se rozumí v případě

a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná
v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1
písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky
č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování
údajů o ovocných sadech obhospodařovaných
v režimu intenzivního ovocnářství, a to v členění
na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře,

b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná
v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1
písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky
č. 88/2006 Sb., a to v členění na ovocné stromy
nebo ovocné keře.“.

36. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) 669 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování jahodníku v systému ekologického
zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 12 odst. 7.“.

37. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) 583 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li
o pěstování jahodníku v systému ekologického
zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 12 odst. 7.“.

38. V § 18 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , anebo v rámci podopatření zatravňování
drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) na-
řízení vlády č. 75/2015 Sb.“.

39. V § 18 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Dotace vypočtená podle § 18 odst. 1
písm. g), h), i) nebo k) nebo § 18 odst. 2 písm. g),
h), i) nebo k) se neposkytne, jestliže v důsledku vy-
klučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury
ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle
§ 6 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3
písm. g) na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3
písm. b) nebo travní porost podle § 6 odst. 3
písm. c).“.
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Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako od-
stavce 8 až 10.

40. V § 18 odst. 9 se slova „1 až 7“ nahrazují
slovy „1 až 8“.

41. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek
souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich
částí, na které žadatel v příslušném kalendářním roce
podal žádost o dotaci podle § 11, § 12 odst. 1
písm. a), b), c) nebo d), § 13, 14, § 15 odst. 1 písm. a)
nebo b), § 16 nebo 17.“.

42. V § 21 odstavec 2 zní:

„(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-
mědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vy-
počtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění pod-
mínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zví-
řat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo
rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jed-
notky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařo-
vané žadatelem a vedené v evidenci využití půdy
s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.“.

43. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

44. V § 21 odst. 3 se slova „v § 15 odst. 2
písm. i)“ nahrazují slovy „v § 15 odst. 2 písm. h)“.

45. V § 22 odst. 2 písm. a) se slova „§ 11 odst. 1
písm. a)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. a) bo-
du 2“.

46. V § 22 odst. 3 se slova „nebo 3“ zrušují.

47. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u ža-
datele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. e).“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

48. V § 22 odst. 5 se slova „§ 13 písm. a)“ na-
hrazují slovy „§ 13 písm. a) bodu 2“.

49. V § 22 odst. 6 se slova „zemědělskou půdu“
nahrazují slovy „díl půdního bloku“ a na konci textu
odstavce 6 se doplňují slova „na daném dílu půdního
bloku“.

50. V § 22 odst. 7 se slova „v § 15 odst. 2
písm. h)“ nahrazují slovy „v § 15 odst. 2 písm. g)“.

51. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Dotace na díl půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se
v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li
Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění pod-
mínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. b).“.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako od-
stavce 4 až 10.

52. V § 23 odst. 4 se slova „§ 12 odst. 4
písm. c), d) nebo f)“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 4
písm. b) nebo c)“.

53. V § 23 odst. 5 se slova „§ 12 odst. 1
písm. c)“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 1 písm. d)“
a slova „§ 12 odst. 6 písm. b)“ se nahrazují slovy
„§ 12 odst. 7 písm. a), b), d) nebo f)“.

54. V § 23 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury travní porost podle § 13 se v pří-
slušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li
Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění pod-
mínky uvedené v § 13 písm. b).“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako od-
stavce 7 až 11.

55. V § 23 odstavec 7 zní:

„(7) Dotace na díl půdního bloku s druhem ze-
mědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle
§ 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %,
zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uve-
dené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vyne-
chání 2 mechanických operací na daném dílu půdní-
ho bloku.“.

56. V § 23 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-
mědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle
§ 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %,
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zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uve-
dené v § 14 odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako od-
stavce 9 až 12.

57. V § 23 odst. 9 se slova „§ 15 odst. 2
písm. d), f), g), j), l) nebo m)“ nahrazují slovy
„§ 15 odst. 2 písm. d), f), k) nebo l)“ a slova „§ 15
odst. 2 písm. l) nebo m)“ se nahrazují slovy „§ 15
odst. 2 písm. k) nebo l)“.

58. V § 23 odst. 10 se slova „§ 15 odst. 3
písm. e), f) nebo i)“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 3
písm. e) nebo f)“.

59. V § 23 odst. 12 se slova „§ 17 písm. b), c),
d), f) nebo h)“ nahrazují slovy „§ 17 písm. b), c), d)
nebo f)“ a věta druhá se zrušuje.

60. V § 24 odst. 2 se slova „§ 12 odst. 4
písm. e)“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 4 písm. d) ne-
bo e)“.

61. V § 24 odst. 4 se slova „§ 12 odst. 6
písm. c)“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 6 písm. b) ne-
bo c)“.

62. V § 24 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném
kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u ža-
datele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7
písm. c) nebo g).“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

63. V § 24 odst. 6 se slova „zemědělskou půdu“
nahrazují slovy „díl půdního bloku“ a na konci textu
odstavce 6 se doplňují slova „na daném dílu půdního
bloku“.

64. V § 24 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „nebo i)“.

65. V § 24 se doplňují odstavce 8 a 9, které
znějí:

„(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-
mědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1
písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalen-
dářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele
nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. i).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-

mědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vy-
počtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce
sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění pod-
mínky uvedené v § 17 písm. h).“.

66. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „v § 9
odst. 1 písm. a) až d)“ nahrazují slovy „v § 9 odst. 1
písm. a), c) nebo d)“.

67. V § 25 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1
písm. a)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. a)
bodu 2“.

68. V § 25 odst. 5 se slova „§ 12 odst. 4
písm. b)“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 4 písm. a)“.

69. V § 25 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem ze-
mědělské kultury standardní orná půda podle § 12
odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce
neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění pod-
mínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. h); za nesplnění
podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů
uvedených v § 12 odst. 7 písm. h) do 31. ledna ka-
lendářního roku následujícího po roce, v němž ža-
datel žádal o dotaci.“.

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako od-
stavce 9 až 15.

70. V § 25 odst. 9 se slova „§ 13 písm. a)“ na-
hrazují slovy „§ 13 písm. a) bodu 2“.

71. V § 25 odst. 10 se slova „zemědělskou
půdu“ nahrazují slovy „díl půdního bloku“ a na
konci textu odstavce 10 se doplňují slova „na daném
dílu půdního bloku“.

72. V § 25 odst. 11 se slova „v § 15 odst. 2
písm. k)“ nahrazují slovy „v § 15 odst. 2 písm. j)“.

73. V § 25 odst. 14 se za slovo „bloku“ vkládají
slova „ , na kterém bylo nesplnění zjištěno,“.

74. V § 25 odst. 15 se slova „podle odstavce 13“
nahrazují slovy „podle odstavce 14“.

75. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke
snížení výměry zemědělské kultury ovocný sad po-
dle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle § 6 odst. 3
písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. g)
uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v důsledku
vyklučení a změny kultury zemědělské půdy na
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standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b)
nebo na travní porost podle § 6 odst. 3 písm. c),
nejedná se o porušení čl. 19 nařízení Komise v pře-
nesené pravomoci (EU) č. 640/2014.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

76. V příloze č. 3 se na konci poznámky do-
plňuje věta „U skotu a koní ve věku do 6 měsíců
včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni
narození.“.

77. V příloze č. 4 se v nadpisu za slovo „zele-
niny“ vkládá slovo „ , jahodníku“.

78. V příloze č. 4 řádky 5 a 6 znějí:

„

5. Cibule** 100 000/450 kg 450 000 semen 2,7

6. Šalotka** 110 000 500 000 semen 3,2

“.

79. V příloze č. 4 se za řádek 13 vkládá nový
řádek 14, který zní:
„

14. Jahodník 29 000 – –

“.

Dosavadní řádky 14 až 47 se označují jako řádky 15
až 48.

80. V příloze č. 4 řádek 31 zní:
„

31. Pažitka** 45 000 3 500 000 semen 0,65

“.
81. V příloze č. 4 řádek 33 zní:

„

33. Petržel naťová** 65 000 900 000 semen 1,0

“.

82. V příloze č. 4 poznámky pod přílohou
znějí:
„* S výjimkou tykve olejné, tykve fíkolisté a tykve
pomíchané.
** V případě cibule, šalotky, pažitky a petržele na-
ťové se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin
může být v každém balíčku více než 1 ks rostlin.“.

83. V příloze č. 5 se za řádek 29 vkládají nové
řádky 30 a 31, které znějí:
„

30. Máta kadeřavá

31. Máta jemná

“.

Dosavadní řádky 30 až 54 se označují jako řádky 32
až 56.
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84. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
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85. V příloze č. 8 se v části B doplňuje řádek 5,
který zní:
„

5.
Borůvka
Vaccinium corymbosum L.

“.

86. V příloze č. 9 se za řádek 13 vkládá nový
řádek 14, který zní:
„

14.
Borůvka
Vaccinium corymbosum L.

0,5 0,3

“.

Dosavadní řádky 14 a 15 se označují jako řádky 15
a 16.

87. V nadpisu přílohy č. 10 se slovo „ukaza-
telů“ nahrazuje slovem „prvků“, v nadpisu části B.
se slovo „údajů“ nahrazuje slovem „prvků“ a v nad-
pisu části C. se slova „klimatických ukazatelů“ na-
hrazují slovy „meteorologických prvků“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena po-
dle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která
nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení
pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku
stanovenou v § 14 odst. 1 písm. b) nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení
dotace podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými

zvláštními omezeními

Čl. III

Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách
poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo

jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení
vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 písm. a) se slovo „podání“ na-
hrazuje slovem „doručení“.

2. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury travní porost a trvalý travní
porost, na kterou je požadováno poskytnutí
platby v příslušném kalendářním roce, plní pod-
mínku zemědělského obhospodařování stano-
veného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, a

e) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury standardní orná půda, na
kterou je požadováno poskytnutí platby v pří-
slušném kalendářním roce, plní podmínku ze-
mědělského obhospodařování stanoveného
v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení
vlády č. 50/2015 Sb.“.

4. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Snížení platby za nedodržení intenzity
chovu podle odstavce 1 se uplatní jen na kultury
uvedené v § 7 odst. 2 vedené v evidenci využití půdy
ke dni doručení žádosti a posuzuje se zvlášť pro
jednotlivé méně příznivé oblasti podle § 2 odst. 1
písm. a), b) nebo c).“.

Sbírka zákonů č. 64 / 2016Částka 24 Strana 689



5. V příloze č. 4 se na konci poznámky do-
plňuje věta „U skotu a koní ve věku do 6 měsíců
včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni
narození.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která
nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení
vlády č. 72/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách
poskytování plateb v oblastech Natura 2000

na zemědělské půdě

Čl. V

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách
poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na ze-
mědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015
Sb., se mění takto:

1. V § 6 písm. b) bodě 2 se slovo „a“ zrušuje.

2. V § 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost, na kte-
rou je požadováno poskytnutí platby v přísluš-
ném kalendářním roce, plní podmínku zeměděl-
ského obhospodařování stanoveného v § 7
odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům
a o změně některých souvisejících nařízení
vlády.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která
nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení
vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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65

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků
pro uskutečňování rozvojových programů státu

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 503/
/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení re-
zervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojo-
vých programů státu, se mění takto:

1. V příloze část A včetně nadpisu zní:
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2. V příloze část F včetně nadpisu zní:
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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