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O B S A H :

27. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve
znění pozdějších předpisů

28. 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 pozdějších předpisů

29. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické ze-
mědělství, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zra-
nitelných oblastí a akčním programu, ve znění na-
řízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/
/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení
vlády č. 235/2016 Sb. a nařízení vlády č. 351/2016
Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 6 písmeno c) zní:

„c) odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba
odborně způsobilá, která má osvědčení o akre-
ditaci podle § 16 zákona o technických poža-
davcích na výrobky,“.

2. V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním

roce vypočtený podle odstavce 5 písm. c) se do
přívodu dusíku započte pouze z hnojiv apliko-
vaných až po datu odběru vzorků půdy.“.

3. V § 7 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) maximální celkové dávky stanovené pro jednot-
livé způsoby hnojení a hnojiva podle písmen A
a B nelze mezi sebou sčítat,“.

4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „tekutá“ zru-
šuje a za slovo „dusíkem“ se vkládají slova „ , s vý-
jimkou tuhých hnojiv“.

5. V příloze č. 2 tabulce č. 1 vysvětlivka *** zní:
„*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k ná-

slednému pěstování plodin v příslušném kalen-
dářním roce, je zakázáno hnojení také v období
od 1. června do 31. července.“.

6. V příloze č. 3 tabulce č. 1 se číslo „34“ na-
hrazuje číslem „35“.

7. V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:
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Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

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

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. 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., na-
řízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/
/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení
vlády č. 315/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „ , včetně umístění
technického zařízení podle části C přílohy č. 2 k to-
muto nařízení“ zrušují.

2. V § 15 odst. 2 se slova „ , včetně umístění
technického zařízení uvedeného v části C přílohy
č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.

3. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se za
slovo „kterém“ vkládají slova „v příslušném kalen-
dářním roce“.

4. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevzta-

huje na díl půdního bloku zařazený do titulu ošetřo-
vání travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 1, na
kterém

a) žadatel do 31. července příslušného kalendář-
ního roku provede pastvu, nebo

b) je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti
o poskytnutí dotace evidováno provádění ob-
novy podle § 9 odst. 5 s datem zahájení obnovy
nejpozději ke dni podání žádosti o poskytnutí
dotace.“.

5. V § 19 odst. 12 se za slova „odstavce 11
písm. a)“ vkládají slova „nebo snížení limitu přívodu
dusíku pastvou podle odstavce 11 písm. b)“ a za
slovo „provedena“ se doplňují slova „nebo měla
být splněna podmínka minimálního přívodu dusíku
pastvou“.

6. V § 21 odst. 7 písm. b) se číslo „31.“ nahra-
zuje číslem „15.“.

7. V § 21 odst. 7 písm. c) a § 21 odst. 8 písm. b)
bodě 2 se slova „1. dubna“ nahrazují slovy „16. břez-
na“.

8. V § 30 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „pří-
slušný díl“ nahrazují slovy „příslušnou produkční
plochu dílu“.

9. V § 30 odst. 2 písm. b) se na konci textu
bodu 1 doplňují slova „ ; dotace se neposkytne na
příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo ne-
splnění zjištěno“.

10. V příloze č. 2 část D zní:
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace za-
hájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/
/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

2. V případě žádosti o poskytnutí dotace pro
rok 2017 se splnění podmínky podle § 21 odst. 7
písm. b) nebo c) nebo § 21 odst. 8 písm. b) bodu 2
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posu-
zuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. V případě neposkytnutí dotace pro rok 2017
podle § 30 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo odst. 2
písm. b) bodu 1 pro nesplnění podmínek uvedených
v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b), § 15 odst. 6 písm. a)
nebo odst. 7 písm. a) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení postupuje podle § 30 odst. 1 písm. b) bo-
du 6 nebo odst. 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů

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. 76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění
nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/
/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 18/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017
Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 písm. a) se číslo „20.“ nahra-
zuje číslem „24.“.

2. V § 12 odst. 2 písm. b) se číslo „20.“ nahra-
zuje číslem „6.“.

3. V § 12 odst. 7 písmeno h) zní:

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

4. V § 15 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písme-
na f) až i).

5. V § 15 odst. 4 se text „j)“ nahrazuje tex-
tem „i)“.

6. V § 18 odst. 1 písm. h) se číslo „424“ nahra-
zuje číslem „419“.

7. V § 18 odst. 2 písm. h) se číslo „424“ nahra-
zuje číslem „417“.

8. V § 21 odst. 4 se text „h)“ nahrazuje tex-
tem „g)“.

9. V § 22 odst. 8 se text „g)“ nahrazuje tex-
tem „f)“.

10. V § 23 odst. 10 se slova „nebo f)“ zrušují.

11. V § 24 odst. 8 se text „i)“ nahrazuje tex-
tem „h)“.

12. V § 25 odst. 12 se text „j)“ nahrazuje tex-
tem „i)“.

13. V § 25 odst. 14 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „nebo“ a písmena b) a c) se zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

14. V § 25 se za odstavec 14 vkládá nový od-
stavec 15, který zní:

„(15) Dotace se v příslušném kalendářním roce
na produkční plochu dílu půdního bloku, na kterém
bylo nesplnění zjištěno, neposkytne, zjistí-li Fond
u žadatele

a) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2
písm. b) nebo c), nebo

b) nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3
písm. a) nebo b).“.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 16.

15. V § 25 odst. 16 se slova „dílu půdního
bloku, na který“ nahrazují slovy „ , na kterou“
a za číslo „14“ se vkládají slova „nebo 15“.

16. V příloze č. 10 část C zní:
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace za-
hájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/
/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

2. V případě neposkytnutí dotací pro rok 2017
podle § 25 odst. 14 písm. b) nebo c) pro nesplnění
podmínek uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c),

nebo § 15 odst. 3 písm. a) nebo b) nařízení vlády
č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení postupuje podle § 25 odst. 14
až 16 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.
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