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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017,

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 pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění

agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

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

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

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., nařízení vlády č. 63/2016 Sb. a na-
řízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku
změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření po-
dle § 2 písm. d), může tak učinit pouze

a) z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
podle § 2 písm. d) bodu 2 do titulu mezofilní
a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2
písm. d) bodu 3,

b) z titulu horské a suchomilné louky hnojené
podle § 2 písm. d) bodu 4 do titulu horské a su-
chomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d)
bodu 5, nebo

c) z titulu obecná péče o extenzivní louky a past-
viny podle § 2 písm. d) bodu 1 do některého
z titulů podle § 2 písm. d) bodů 2 až 10, a to
v případě, že je na dílu půdního bloku vyhlá-
šeno nové zvláště chráněné území13), ochranné
pásmo národního parku14) nebo oblast Natu-
ra 200015);

žadatel v takovém případě doručí Fondu nejpozději
do 15. května kalendářního roku žádost o změnu
zařazení, popřípadě žádost o zařazení podle § 3;
v případě postupu podle písmene c) žadatel uvede
v žádosti o změnu zařazení, popřípadě v žádosti o za-
řazení podle § 3, že se jedná o změnu titulu z důvodu
uvedeného v písmeni c).“.

2. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze
v případě vymezení daného dílu půdního bloku jako
hnízdní lokality chřástala polního, podmáčené nebo
rašelinné louky, cenného stanoviště lučních spole-
čenstev nebo jako stanoviště modráska podle § 1 na-
řízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cenné sta-
noviště“).“.

3. V § 7 odst. 6 se text „§ 2 písm. b), d) nebo f)“
nahrazuje textem „§ 2 písm. b), c), d) nebo f)“.

4. V § 9 odst. 2 se na konci písmene f) doplňují
slova „ , o stanovení některých podmínek poskyto-
vání přímých plateb zemědělcům a o změně někte-
rých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

5. V § 12 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii po-
tvrzení o absolvování školení zašle do 30. září pří-
slušného kalendářního roku Fondu“ zrušují.

6. V § 12 odst. 7 úvodní části ustanovení se
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slova „díl půdního bloku vedený“ nahrazují slovy
„produkční plochu dílu půdního bloku vedeného“
a slovo „kterém“ se nahrazuje slovem „které“.

7. V § 12 odst. 7 písm. b) závěrečná část usta-
novení zní:

„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 žadatel v žádosti
o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku
produkční plochu v členění na jádroviny, pec-
koviny nebo bobuloviny včetně příslušné vý-
měry, na kterou žádá o dotaci.“.

8. V § 12 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „nebo ostatní ovocné stromy a ovocné keře,
přičemž součet výměry všech dílčích produkčních
ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou
odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku
evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele“.

9. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Součástí žádosti o dotaci je zákres přísluš-
ných dílů půdních bloků nebo produkčních ploch,
které žadatel uvedl v žádosti, v mapě dílů půdních
bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

10. V § 13 odst. 5 písm. c) bodě 2 se slovo
„látky“ nahrazuje slovy „prostředky na ochranu
rostlin“.

11. V § 13 odst. 5 písm. i) se slova „a kopii
potvrzení o absolvování školení zašle do 30. září pří-
slušného kalendářního roku Fondu“ zrušují.

12. V § 13 odst. 6 písm. a) až d) a v § 13 odst. 7
písm. a) až d), g) a h) se slovo „látek“ nahrazuje
slovy „prostředků na ochranu rostlin“.

13. V § 13 odst. 6 písm. f) a g) se slova „pomoc-
nou látku“ nahrazují slovy „pomocný prostředek na
ochranu rostlin“.

14. V § 13 odst. 7 písm. f) a v § 13 odst. 7
písm. i) se slova „plísni šedé“ nahrazují slovy „šedé
hnilobě“ a slovo „látek“ se nahrazuje slovy „pro-
středků na ochranu rostlin“.

15. V § 15 odst. 6 písmeno c) zní:

„c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způso-
bilé, která má osvědčení o akreditaci podle
§ 16 zákona o technických požadavcích na vý-
robky, před každým výsevem nebo výsadbou

podporovaného druhu zeleniny na dílu půdní-
ho bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za
účelem zjištění obsahu minerálního dusíku,“.

16. V § 15 odst. 7 písmeno c) zní:

„c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způso-
bilé, která má osvědčení o akreditaci podle
§ 16 zákona o technických požadavcích na vý-
robky, před každou výsadbou podporovaného
druhu zeleniny na dílu půdního bloku odběr
vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění
obsahu minerálního dusíku,“.

17. V § 15 odst. 8 písmeno c) zní:

„c) zajistí prostřednictvím osoby odborně způso-
bilé, která má osvědčení o akreditaci podle
§ 16 zákona o technických požadavcích na vý-
robky, před každou výsadbou jahodníku na
dílu půdního bloku odběr vzorku půdy a jeho
rozbor za účelem zjištění obsahu minerálního
dusíku,“.

18. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu
podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí spl-
ňovat každý den kontrolního období intenzitu
chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze
č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti
o dotaci do titulu podle

a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

b) § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007
Sb., nebo

c) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku
trvání závazku podle § 3 odst. 3.“.

19. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:

„b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evido-
vaných na hospodářství nebo stáji evidované na
hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti
o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské
půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené
v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

2. § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007
Sb., nebo

3. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého
roku trvání závazku podle § 3 odst. 3

v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené
v odstavci 2,“.
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20. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „ , o stanovení některých podmínek poskyto-
vání přímých plateb zemědělcům a o změně někte-
rých souvisejících nařízení vlády,“ zrušují.

21. V § 18 odst. 1 písm. d) se za text „15. srp-
na“ vkládají slova „nebo do 15. září, pokud se jedná
o díl půdního bloku podle § 19 odst. 3 písm. a) bo-
du 4 nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do
15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle
§ 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 19 odst. 6
písm. a) bodu 3“.

22. V § 18 odst. 4 písm. c) se slovo „nežádá“
nahrazuje slovem „žádá“.

23. V § 19 odst. 5 písm. d) se za slova „roku
trvání závazku“ vkládají slova „a zároveň neaplikuje
hnůj nebo kompost více než jednou za období trvání
závazku“.

24. V § 19 odst. 7 písm. a) úvodní části ustano-
vení se slova „v písmenu f)“ nahrazují slovy „v pís-
menu e)“.

25. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) provádí seč spolu s odklizením biomasy v jed-
nom z následujících termínů, který je pro daný
díl půdního bloku stanoven místně příslušným
orgánem ochrany přírody v evidenci využití
půdy, pouze

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,“.

26. V § 19 odst. 9 písm. h) se slovo „a“ nahra-
zuje čárkou.

27. V § 19 se na konci odstavce 9 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) neprovádí příkrm pasených zvířat; za příkrm se
pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání
minerálních lizů a napájení.“.

28. V § 19 odst. 11 písm. a) bod 1 zní:

„1. zemědělské obhospodařování v souladu
s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení
vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvede-
ných v písmenech c) a e), nebo do 31. srpna,
pokud se jedná o díl půdního bloku, který
se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle
§ 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády
č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování
plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších
předpisů, a“.

29. V § 19 odst. 11 písm. f) se za slovo „zvířat“
vkládají slova „ , s výjimkou provádění příkrmu na
základě souhlasného stanoviska místně příslušného
orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od
1. dubna do 31. května příslušného kalendářního
roku“.

30. V § 22a odst. 5 písm. a) se na konci textu
bodu 3 doplňují slova „dílu půdního bloku“.

31. V § 23 se na konci textů odstavců 2 a 3 do-
plňuje text „nebo c)“.

32. V § 25 odst. 4 písm. e) se za slovo „sadbě“
vkládají slova „nebo dokladů o provedení službou“
a za text „§ 22a odst. 5 písm. a) a b)“ se vkládají
slova „vystavených na jméno žadatele“.

33. V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „nebo“.

34. V § 26 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo
„nebo“ zrušuje.

35. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) do-
plňuje bod 3, který zní:

„3. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1
písm. c), pokud se jedná o ponechání sou-
vislé nepokosené plochy s rozlohou větší
než 1 hektar a zároveň do 1,1 hektaru
včetně, snížení se vztahuje pouze na plochu
trvalého travního porostu způsobilého k po-
skytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d)
bodů 1 až 5.“.

36. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

37. V § 26 odstavec 2 zní:

„(2) Dotace v příslušném kalendářním roce
v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
podopatření integrovaná produkce révy vinné
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a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6
písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl půd-
ního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
nebo

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

38. V § 27 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

„c) podopatření ošetřování travních porostů

1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrol-
ním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň
nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar trvalého travního porostu obhospo-
dařovaného žadatelem a vedeného v evidenci
využití půdy,

2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla jednou v kontrol-
ním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší
nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zařazený v roce podání žádosti o do-
taci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5
a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do
titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od
druhého roku závazku podle § 3 odst. 3 a ob-
hospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy,

3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrol-
ním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší
nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zemědělské půdy obhospodařované
žadatelem a vedené v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1
písm. c), pokud se jedná o ponechání souvis-
lé nepokosené plochy s rozlohou větší než
1,1 hektaru, snížení se vztahuje pouze na
plochu trvalého travního porostu způsobi-
lého k poskytnutí dotace do titulu podle
§ 2 písm. d) bodů 1 až 5, nebo

d) podopatření zatravňování drah soustředěného
odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a
odst. 5 písm. f) bodě 2 nebo v § 22a odst. 6

písm. c) bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu
větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 %
celkové výměry zatravněné plochy, zařazené
do tohoto podopatření.“.

39. V § 27 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

40. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slova
„anebo v“ nahrazují čárkou a za text „odst. 8
písm. f)“ se doplňují slova „anebo v § 19 odst. 9
písm. j)“.

41. V § 27 odst. 2 písm. c) bodě 5 se slovo
„nebo“ zrušuje.

42. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) podopatření zatravňování orné půdy při ne-
splnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c)
bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové
výměry zatravněné plochy, zařazené do přísluš-
ného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až 6.“.

43. V § 28 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

„2. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla dvakrát v kon-
trolním období vyšší než 1,15 a zároveň
nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky
na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti
o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1
až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c)
bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popří-
padě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až
6, a to od druhého roku závazku podle § 3
odst. 3 a obhospodařovaného žadatelem
a vedeného v evidenci využití půdy,“.

44. V § 28 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) podopatření zatravňování drah soustředěného
odtoku

1. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5
písm. c), jedná-li se o první nesplnění v prů-
běhu trvání příslušného závazku, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6
písm. d), snížení se uplatní na díl půdního
bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky
zjištěno.“.

45. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:
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„c) podopatření zatravňování orné půdy

1. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. b), jedná-li se o první nesplnění v prů-
běhu trvání příslušného závazku, nebo

2. nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8
písm. d), snížení se uplatní na díl půdního
bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky
zjištěno, nebo“.

46. V § 29 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

„1. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla třikrát v kontrol-
ním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší
nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na
1 hektar zařazený v roce podání žádosti
o dotaci do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1
až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2 písm. c)
bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popří-
padě do titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 až
6, a to od druhého roku závazku a obhospo-
dařovaného žadatelem a vedeného v evidenci
využití půdy,“.

47. V § 29 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

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

48. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) podopatření zatravňování orné půdy při ne-
splnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7
písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c)
bodě 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším
než 25 % celkové výměry zatravněné plochy,
zařazené do příslušného titulu podle § 2
písm. e) bodů 1 až 6.“.

49. V § 30 odst. 1 písm. e) body 3 a 4 znějí:

„3. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo ví-
cekrát v kontrolním období vyšší než 1,15
a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí
jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání
žádosti o dotaci do titulu podle § 2 písm. d)
bodů 1 až 5 a 7 až 10, do titulu podle § 2
písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007
Sb., popřípadě do titulu podle § 2 písm. e)
bodů 1 až 6, a to od druhého roku závazku

a obhospodařovaného žadatelem a vedeného
v evidenci využití půdy,

4. nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2
a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu
hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3
velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený
v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle
§ 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě
do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě do titulu po-
dle § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého
roku závazku a obhospodařovaného žadate-
lem a vedeného v evidenci využití půdy,“.

50. V příloze č. 10 tabulce „A. Evidenční karta
dílu půdního bloku v podopatření integrovaná pro-
dukce zeleniny a jahodníku“ se ve vysvětlivce **)
text „odst. 9“ nahrazuje textem „odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při snížení dotací pro rok 2016 pro nesplnění
podmínek uvedených v § 18 odst. 1 písm. c), § 20
odst. 7 písm. e) bodě 2 nebo v § 20 odst. 8 písm. c)
bodě 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se
postupuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení.

2. S výjimkou bodu 1 se řízení o žádostech za-
hájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
a do tohoto dne pravomocně neskončená dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření

Čl. III

V § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění nařízení vlády č. 45/2009 Sb., na-
řízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/
/2011 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení
vlády č. 29/2014 Sb., se písmeno d) zrušuje.
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Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písme-
na d) až h).

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravo-
mocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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48

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých

zemědělských podpor

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. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005
Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné

předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evrop-
ské unie“)

a) upravuje některé podmínky pro poskytování
přímých podpor, některých podpor v rámci
společné organizace trhu s vínem a některých
podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen
„dotace“) Státním zemědělským intervenčním
fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení
nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení
pravidel podmíněnosti3) a

b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů

Sbírka zákonů č. 48 / 2017Strana 432 Částka 17

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/
/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení
Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/
/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v re-
žimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném
znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém
a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj
venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v re-
žimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém,
opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

2) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31, 33 a čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném
znění.
Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

3) Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.



pro oblasti pravidel podmíněnosti4) (dále jen
„akt“) a standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti5) (dále jen „standard“) a důsledky
jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

§ 2

Kontrolované požadavky podle aktu
nebo standardu

(1) Seznam kontrolovaných požadavků podle
aktů je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Seznam kontrolovaných požadavků podle
standardů je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku
podle aktu nebo standardu

(1) Kontrolní orgán6) hodnotí porušení kontro-
lovaného požadavku na základě kritérií7) uvedených
v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení.

(2) Jako malé porušení hodnotí kontrolní orgán
porušení

a) v rozsahu malém, závažnosti malé a odstrani-
telné,

b) v rozsahu malém, závažnosti malé a neodstrani-
telné,

c) v rozsahu malém, závažnosti střední a odstrani-
telné nebo

d) v rozsahu středním, závažnosti malé a odstrani-
telné.

(3) Jako střední porušení hodnotí kontrolní
orgán porušení

a) v rozsahu malém, závažnosti střední a neodstra-
nitelné,

b) v rozsahu malém, závažnosti velké a odstrani-
telné,

c) v rozsahu malém, závažnosti velké a neodstrani-
telné,

d) v rozsahu středním, závažnosti malé a neodstra-
nitelné,

e) v rozsahu středním, závažnosti střední a odstra-
nitelné,

f) v rozsahu středním, závažnosti střední a neod-
stranitelné,

g) v rozsahu středním, závažnosti velké a odstrani-
telné,

h) v rozsahu velkém, závažnosti malé a odstrani-
telné,

i) v rozsahu velkém, závažnosti malé a neodstrani-
telné nebo

j) v rozsahu velkém, závažnosti střední a odstrani-
telné.

(4) Jako velké porušení hodnotí kontrolní
orgán porušení

a) v rozsahu středním, závažnosti velké a neodstra-
nitelné,

b) v rozsahu velkém, závažnosti střední a neodstra-
nitelné,

c) v rozsahu velkém, závažnosti velké a odstrani-
telné nebo

d) v rozsahu velkém, závažnosti velké a neodstra-
nitelné.

(5) Porušení kontrolovaného požadavku podle
aktu nebo standardu, které vzniklo při vědecké nebo
výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, kontrolní
orgán nehodnotí.
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4) Čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

5) Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
6) Čl. 64 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
Čl. 67 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
§ 4c odst. 1 a § 4d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.

7) Čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 99 odst. 1 a odst. 2 pododstavec 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.



§ 4

Stanovení hodnoty snížení dotace
v rámci kontrolovaného požadavku

nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond na základě hodnocení porušení kon-
trolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu
snížení dotace podle čl. 40 nařízení Komise v přene-
sené působnosti (EU) č. 640/2014 takto:

a) 15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,

b) 20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3,
nebo

c) 60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4
písm. a) až c).

(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodno-
cení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3
odst. 4 písm. d), a to ani v následujícím kalendářním
roce8).

(3) Fond na základě hodnocení porušení kon-
trolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu
snížení dotace podle čl. 39 odst. 1 nařízení Komise
v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, pokud se
nejedná o porušení podle čl. 38 odst. 1 a čl. 39
odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti
(EU) č. 640/2014, takto:

a) 1 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,

b) 3 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3,
nebo

c) 5 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4.

(4) Fond nestanoví hodnotu snížení dotace,
jestliže se jedná o první porušení kontrolovaného
požadavku podle § 3 odst. 2 písm. a) a je-li uplatněn
postup podle předpisu Evropské unie9).

§ 5

Stanovení hodnoty snížení dotace
v rámci aktu nebo standardu

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci
každého aktu nebo standardu Fond použije nejvyšší
hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 4, pří-

padně postupuje podle čl. 39 odst. 4 nařízení Komise
v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

§ 6

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti
pravidel podmíněnosti

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci
každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond pou-
žije nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou
podle § 5.

§ 7

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíně-
nosti poskytování některých zemědělských podpor,
ve znění účinném před přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle
nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování ně-
kterých zemědělských podpor.

2. Část pátá nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stano-
vení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých souvi-
sejících nařízení vlády.

3. Část čtvrtá nařízení vlády č. 61/2016 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení
některých podmínek poskytování přímých pla-
teb zemědělcům a o změně některých souvisejí-
cích nařízení vlády, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související nařízení vlády.

4. Část druhá nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kte-
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8) Čl. 40 pododstavec 2 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 75 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

9) Čl. 99 odst. 2 pododstavec 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.



rým se mění některá nařízení vlády v souvislosti
s přijetím nařízení vlády, kterým se mění naří-
zení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitel-
ných oblastí a akčním programu, ve znění poz-
dějších předpisů.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.
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49

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017,

kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků
podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel

podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

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. 128/2003 Sb., 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 oddělené platby za cukr

pěstitelům cukrové řepy

Čl. I

V § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 45/2007
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy,
ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení
vlády č. 308/2014 Sb., se slova „příloze č. 2 k nařízení
vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 4 k naří-
zení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků
podle aktů a standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel pod-
míněnosti a důsledků jejich porušení pro poskyto-
vání některých zemědělských podpor“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 45/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí

podle nařízení vlády č. 45/2007 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování jednotné platby na plochu

zemědělské půdy a některých podmínek
poskytování informací o zpracování zemědělských
výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

Čl. III

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování jednotné platby na
plochu zemědělské půdy a některých podmínek po-
skytování informací o zpracování zemědělských vý-
robků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve
znění nařízení vlády 83/2009 Sb., nařízení vlády
č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., na-
řízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/
/2013 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení
vlády č. 50/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloze č. 2
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stano-
vení požadavků podle aktů a standardů dobrého ze-
mědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor,“.

2. V § 4 odst. 1 písm. d) a v § 4 odst. 3 se slova
„příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o sta-
novení důsledků porušení podmíněnosti poskyto-
vání některých zemědělských podpor“ nahrazují
slovy „přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/
/2017 Sb.“.
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Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 47/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření

Čl. V

V § 4 odst. 2 písm. c) bodě 1 nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálních opatření, ve znění nařízení vlády
č. 308/2014 Sb., se slova „pro oblasti pravidel pod-
míněnosti uvedenými v příloze č. 1 a se standardy
dobrého zemědělského a environmentálního stavu
pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v pří-
loze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení
důsledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „a stan-
dardů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými
v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,
o stanovení požadavků podle aktů a standardů do-
brého zemědělského a environmentálního stavu pro
oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich po-
rušení pro poskytování některých zemědělských
podpor“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské

půdy

Čl. VII

V § 6 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 239/2007

Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení
vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014
Sb., se slova „příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/
/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíně-
nosti poskytování některých zemědělských podpor“
nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentál-
ního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a dů-
sledků jejich porušení pro poskytování některých
zemědělských podpor,“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování oddělené platby za rajčata

určená ke zpracování

Čl. IX

V § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 95/2008
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, ve
znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády
č. 308/2014 Sb., se slova „příloze č. 2 k nařízení
vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 4 k naří-
zení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků
podle aktů a standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel pod-
míněnosti a důsledků jejich porušení pro poskyto-
vání některých zemědělských podpor“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 95/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na zachování hospodářského

souboru lesního porostu v rámci opatření
Natura 2000 v lesích

Čl. XI

V § 5 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na zachování hos-
podářského souboru lesního porostu v rámci opa-
tření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády
č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení
vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016 Sb.,
písmeno g) zní:

„g) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmí-
něnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k na-
řízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení poža-
davků podle aktů a standardů dobrého země-
dělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich poru-
šení pro poskytování některých zemědělských
podpor, po celý kalendářní rok na půdních blo-
cích, popřípadě jejich dílech, vedených v evi-
denci půdy na žadatele a na porostních skupi-
nách zařazených do titulu podle nařízení vlády
č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb.
nebo zařazených do titulu zachování hospodář-
ského souboru, a“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro
poskytování dotací na lesnicko-environmentální

opatření

Čl. XIII

V § 5 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení
podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-envi-

ronmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 108/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení
vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016
Sb., písmeno f) zní:

„f) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmí-
něnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k na-
řízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení poža-
davků podle aktů a standardů dobrého země-
dělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich poru-
šení pro poskytování některých zemědělských
podpor, po celý kalendářní rok na půdních blo-
cích, popřípadě jejich dílech, vedených v evi-
denci půdy na žadatele a na porostních skupi-
nách zařazených do titulu podle nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb.
nebo zařazených do titulu zlepšování druhové
skladby, a“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek pro poskytování platby na krávy
chované v systému s tržní produkcí mléka

Čl. XV

Nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek pro poskytování platby na krávy
chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění
nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 61/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení
vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014
Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „příloze č. 2
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stano-
vení požadavků podle aktů a standardů dobrého ze-
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mědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor,“.

2. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „příloze č. 2
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 87/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek pro poskytování zvláštní podpory

zemědělcům

Čl. XVII

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek pro poskytování zvláštní pod-
pory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 60/2013 Sb., nařízení
vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 308/2014
Sb. a nařízení vlády č. 50/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. d) se slova „příloze č. 2
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stano-
vení požadavků podle aktů a standardů dobrého ze-
mědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor,“.

2. V § 3 odst. 5, § 4 odst. 4 písm. d), § 4 odst. 5,
§ 5 odst. 6, § 6 odst. 5 a v § 7 odst. 8 se slova „pří-
loze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení
důsledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 60/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty

v oblasti vinohradnictví a vinařství

Čl. XIX

V § 2 odst. 8 nařízení vlády č. 142/2014 Sb.,
o stanovení bližších podmínek při provádění opa-
tření společné organizace trhů se zemědělskými pro-
dukty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění
nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se slova „příloze č. 2
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stano-
vení požadavků podle aktů a standardů dobrého ze-
mědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování přímých plateb

zemědělcům

Čl. XXI

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení ně-
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kterých podmínek poskytování přímých plateb ze-
mědělcům a o změně některých souvisejících naří-
zení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb. a nařízení
vlády č. 423/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „přílohách č. 1
a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor a o změně některých
souvisejících nařízení vlády“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o sta-
novení požadavků podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor“.

2. V § 7 odst. 2 písm. d), § 8 odst. 3, § 20
odst. 6 písm. d), § 21 odst. 4 písm. d), § 22 odst. 7
písm. d), § 23 odst. 7 písm. d), § 23 odst. 8 písm. e),
§ 24 odst. 5 písm. d), § 25 odst. 5 písm. e), § 26
odst. 5 písm. e), § 27 odst. 4 písm. e), § 28 odst. 5
písm. d) a v § 32 odst. 3 se slova „přílohách č. 1 a 2
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor a o změně některých
souvisejících nařízení vlády“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

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

zvláštními omezeními

Čl. XXIII

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. a nařízení vlády č. 64/2016
Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „přílohách č. 1
a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor a o změně některých
souvisejících nařízení vlády“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o sta-
novení požadavků podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor“.

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „přílohách č. 1
a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.“ nahrazují slovy
„přílohách 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 72/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské

půdě

Čl. XXV

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. a nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „přílohách č. 1
a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o sta-
novení požadavků podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor“.

2. V § 6 písm. b) bodě 1 se slova „přílohách č. 1
a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
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sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. XXVII

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.
a nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „přílohách č. 1
a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o sta-
novení požadavků podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor“.

2. V § 6 odst. 1 písm. a) a v § 17 odst. 4 se slova
„přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.“
nahrazují slovy „přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády
č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XXIX

V § 9 odst. 2 písm. b) bodě 1 nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvi-
ronmentálně-klimatických opatření a o změně naří-
zení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, se slova „příloze
č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení
důsledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílo-
hách č. 1 a 3 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stano-
vení požadavků podle aktů a standardů dobrého ze-
mědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor“
a slova „příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014
Sb.“ se nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 4 k nařízení
vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství

Čl. XXXI

V § 9 odst. 1 písm. e) bodě 1 nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství, se slova „příloze č. 1 k na-
řízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků
porušení podmíněnosti poskytování některých ze-
mědělských podpor“ nahrazují slovy „přílohách
č. 1 a 3 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení
požadavků podle aktů a standardů dobrého země-
dělského a environmentálního stavu pro oblasti pra-
videl podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro

Sbírka zákonů č. 49 / 2017Strana 490 Částka 17



poskytování některých zemědělských podpor“
a slova „příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014
Sb.“ se nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 4 k nařízení
vlády č. 48/2017 Sb.“.

Čl. XXXII

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské

půdy

Čl. XXXIII

V § 8 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015
Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opa-
tření zalesňování zemědělské půdy a o změně někte-
rých souvisejících nařízení vlády, se slova „přílohách
č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení
důsledků porušení podmíněnosti poskytování někte-
rých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády
č. 50/2015 Sb.“ nahrazují slovy „přílohách č. 1 až 4
k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení poža-
davků podle aktů a standardů dobrého zeměděl-
ského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro posky-
tování některých zemědělských podpor“.

Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí

podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální

a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. XXXV

V § 8 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 29/2016
Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opa-
tření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících na-
řízení vlády, se slova „přílohách č. 1 a 2 k nařízení
vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“ na-
hrazují slovy „přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády
č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů
a standardů dobrého zemědělského a environmentál-
ního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a dů-
sledků jejich porušení pro poskytování některých
zemědělských podpor“.

Čl. XXXVI

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí
podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXVII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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