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425

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

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

Čl. I

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění ně-
kterých opatření společné organizace trhu s ovocem
a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.,
nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/
/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb. a nařízení
vlády č. 341/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatném řádku doplňuje věta „Nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne
13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud
jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků
z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kte-
rým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/
/2011.“.

2. V § 2 odst. 1 se za slovo „podává“ vkládá
slovo „právnická“.

3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou
č. 42 a 54 zní:

„(2) K žádosti se přiloží
a) originál nebo úředně ověřená kopie platných

stanov organizace,

b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne
podání žádosti nejméně 5 producentů42), kteří
nejsou vzájemně personálně propojeni,

c) doklad prokazující, že roční hodnota produkce

uvedené na trh, na které se podílí všichni pro-
ducenti, které žadatel sdružuje, činila v posled-
ním kalendářním roce přede dnem podání žá-
dosti nejméně 6 000 000 Kč5),

d) doklad prokazující, že podíl produkce uvedené
na trh jedním producentem žadatele na celkové
produkci uvedené na trh všemi producenty ža-
datele za poslední kalendářní rok přede dnem
podání žádosti je nižší než 50 %, a

e) informace o obchodním a rozpočtovém ří-
zení54) uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

42) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/891.

54) Čl. 7 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/891.“.

4. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organi-
zace producentů nebo nadnárodní organizace pro-
ducentů se sídlem v České republice podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie4), pokud

a) žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2 a

b) každý producent v roce podání žádosti i v roce
předcházejícím roku podání žádosti má evido-
vanou zemědělskou půdu se zemědělskou kul-
turou standardní orná půda nebo ovocný sad
v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů.“.

5. V § 2 odst. 4 se slova „Osoba, která byla
uznána podle odstavce 3,“ nahrazují slovy „Organi-
zace producentů nebo nadnárodní organizace pro-
ducentů“.

6. V § 2 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou
č. 55 zní:

„(5) Organizace producentů a nadnárodní
organizace producentů po celou dobu trvání

a) sdružuje nejméně 5 producentů, kteří nejsou
vzájemně personálně propojeni,
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b) uvede na trh každý kalendářní rok produkci55),
na které se podílí všichni sdružení producenti,
o hodnotě nejméně 6 000 000 Kč, a

c) zajistí, že každý sdružený producent má evido-
vanou zemědělskou půdu se zemědělskou kul-
turou standardní orná půda nebo ovocný sad
v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů.

55) Čl. 59 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/891.“.

7. § 6 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 14, 15, 16, 38, 39 a 40 zrušuje.

8. V § 8 se doplňuje odstavec 9, který včetně
poznámky pod čarou č. 56 zní:

„(9) Organizace producentů může předložit
Fondu na jím vydaném formuláři žádost o změnu
operačního programu na následující roky, a to nej-
později do 15. září56) roku předcházejícího změně
operačního programu.

56) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/891.“.

9. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Na území České republiky se nepoužijí
tato opatření pro předcházení krizím25):

a) investice zajišťující účinnější řízení množství
uvedených na trh a

b) podpora správních nákladů na zřizování
vzájemných fondů.“.

10. Poznámka pod čarou č. 44 zní:

„44) Čl. 44 a čl. 49 písm. a) nařízení Komise v přenesené pra-
vomoci (EU) 2017/891.“.

11. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Organizace producentů, sdružení organi-
zací producentů, nadnárodní organizace producentů
nebo nadnárodní sdružení organizací producentů
mohou dodat produkty stažené z trhu ke zkrmení
do zoologických zahrad.“.

12. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které
včetně poznámky pod čarou č. 57 znějí:

„(6) Maximální výše podpory na stažení z trhu
pro produkty, které nejsou uvedeny v příloze IV
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)

č. 2017/891, je uvedena v příloze č. 6 k tomuto na-
řízení.

(7) Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo
jejich nesklízení nelze provést u produktů, u nichž
trvá období sklizně déle než jeden měsíc, pokud bylo
již sklizeno alespoň 70 % produkce57).

57) Čl. 48 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Komise v pře-
nesené pravomoci (EU) 2017/891.“.

13. Za § 11b se vkládá nový § 11c, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 58 až 60 zní:

„§ 11c

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná
opatření v období 2017/2018

(1) Podpora58) pro stahování ovoce z trhu, sklí-
zení nezralého ovoce nebo jeho nesklizení je posky-
tována na vybrané produkty uvedené v přímo použi-
telném předpisu Evropské unie59) a produkované na
území České republiky, na opatření provedená v ob-
dobí od 1. července 2017 do 30. června 2018.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření
podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději
do 30. dubna 2018 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle od-
stavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro pře-
počet plochy oznámené žadatelem Fondu v hekta-
rech na množství produktů v tunách a maximální
výše částky podpory uvedeny v příloze č. 7 k tomuto
nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel
Fondu nejpozději do 31. července 2018 na formuláři
vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny
a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o po-
skytnutí podpory překročí množství 2 000 tun60),
Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

58) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, kterým se sta-
noví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro produ-
centy některého ovoce.

59) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/1165.

60) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/1165.“.
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14. Doplňují se přílohy č. 5 až 7, které včetně
nadpisů znějí:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se do-
končí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.

2. Organizace producentů a nadnárodní organi-
zace producentů uznaná podle nařízení vlády č. 318/

/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, plní podmínku stanovenou
v § 2 odst. 5 písm. c) nařízení vlády č. 318/2008 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, ode dne 1. července 2018.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. pro-
since 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

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

Čl. I

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení ně-
kterých podmínek poskytování národních doplňko-
vých plateb k přímým podporám, ve znění nařízení
vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb.,
nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení
vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 185/2015 Sb. a nařízení vlády č. 61/
/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) 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 na-
řízení 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 pravi-
dla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/
/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/
/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kon-
trolní 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.“.

2. V § 1 se slova „národních doplňkových pla-
teb a“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013, v platném znění.“.

4. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:

„§ 7

Platba na chov ovcí nebo koz

(1) Žadatelem o platbu na chov ovcí nebo koz
může být fyzická nebo právnická osoba, která chová
ovce nebo kozy alespoň od 15. června do 15. srpna
příslušného kalendářního roku na hospodářství re-
gistrovaném v ústřední evidenci.

(2) Přepočítávací koeficienty ke stanovení po-
čtu velkých dobytčích jednotek k platbě na chov
ovcí nebo koz jsou uvedeny v části B přílohy k to-
muto nařízení.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chov ovcí
nebo koz na celkový počet velkých dobytčích jed-
notek stanovených podle počtu samic starších jed-
noho roku chovaných na hospodářství žadatele v ob-
dobí od 15. června do 15. srpna příslušného kalen-
dářního roku na základě údajů v ústřední evidenci,
přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nej-
méně 2 velké dobytčí jednotky.

§ 8

Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

(1) Žadatelem o platbu na chov krav bez tržní
produkce mléka může být fyzická nebo právnická
osoba, která chová krávy bez tržní produkce mléka
alespoň od 15. června do 15. srpna příslušného ka-
lendářního roku na hospodářství registrovaném
v ústřední evidenci.

(2) Přepočítávací koeficienty ke stanovení po-
čtu velkých dobytčích jednotek k platbě na chov
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krav bez tržní produkce mléka jsou uvedeny v části B
přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chov krav
bez tržní produkce mléka na celkový počet velkých
dobytčích jednotek stanovených podle počtu krav
bez tržní produkce mléka chovaných na hospodář-
ství žadatele v období od 15. června do 15. srpna
příslušného kalendářního roku na základě údajů
v ústřední evidenci, přičemž podmínkou pro poskyt-
nutí platby na chov krav bez tržní produkce mléka
jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

(4) Fond neposkytne žadateli platbu na chov
krav bez tržní produkce mléka na krávu, na kterou
je ve stejném kalendářním roce podána žádost o po-
skytnutí podpory na chov krávy chované v systému
s tržní produkcí mléka podle § 30 nařízení vlády
č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 9 až 11 a 20 se zrušují.

5. V § 9 odst. 1 se slova „§ 3 nařízení vlády
č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek po-
skytování jednotné platby na plochu zemědělské
půdy a některých podmínek poskytování informací
o zpracování zemědělských výrobků pocházejících
z půdy uvedené do klidu“ nahrazují slovy „§ 6 na-
řízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů“.

6. V § 9 odst. 2 se slova „§ 4 nařízení vlády
č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek po-
skytování jednotné platby na plochu zemědělské
půdy a některých podmínek poskytování informací
o zpracování zemědělských výrobků pocházejících
z půdy uvedené do klidu“ nahrazují slovy „§ 7 na-
řízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů“.

7. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

„13) Čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013, v platném znění.“.

8. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí
platby podle § 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle
do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, při-
čemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením
splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 %
z celkové výše příslušné platby za každý pracovní
den prodlení s předložením žádosti; doručí-li žadatel

žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené
lhůty, Fond žadateli platbu neposkytne.“.

9. V § 12 odst. 2 se slovo „půdy14)“ nahrazuje
slovy „půdy podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve
znění pozdějších předpisů“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

10. V § 12 odst. 3 a 4 se slova „od 1. do 31. čer-
vence“ nahrazují slovy „od 15. června do 15. srpna“.

11. Poznámka pod čarou č. 15 zní:

„15) Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 640/2014.“.

12. V § 13 odst. 1 se slova „nařízení Komise
(ES) č. 1122/2009 z 30. listopadu 2009, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a in-
tegrovaný a kontrolní systém v rámci režimů pří-
mých podpor pro zemědělce uvedených v nařízení,
a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde
o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro
odvětví vína, a podle tohoto nařízení“ nahrazují
slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013, v platném znění, a nařízení Ko-
mise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, v plat-
ném znění“.

13. V § 13 odst. 3 se slova „podniku nebo ná-
jmu podniku17)“ nahrazují slovy „obchodního zá-
vodu nebo pachtu obchodního závodu17)“.

14. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) § 2175 až 2183 a § 2349 až 2357 občanského zákoníku.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se do-
končí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.
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Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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427

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017,

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

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

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, 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., nařízení
vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb.
a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 se za slova „osiva konopí“ vklá-
dají slova „nebo úřední návěsku“.

2. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) V případě trvalých travních porostů a trav-
ních porostů je zemědělským obhospodařováním
podle odstavce 2 písm. c)

a) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků,
přičemž podmínka likvidace nedopasků se ne-
vztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí pře-
vyšující 108, a to v termínu

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku, nebo

2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
jedná-li se o díl půdního bloku, který se na-
chází alespoň z 50 % 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, nebo

b) provedení seče a odklizení biomasy z pozemku
v termínu

1. do 31. července příslušného kalendářního
roku, nebo

2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
jedná-li se o díl půdního bloku, který se na-
chází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2
odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády
č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.“.

3. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je 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, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

b) opatřením ekologické zemědělství podle naří-
zení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách pro-
vádění opatření ekologické zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů,

c) zákonem o ochraně přírody a krajiny, nebo

d) § 3j zákona o zemědělství.“.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Fond poskytne žadateli platbu pro země-
dělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro
klima a životní prostředí na výměru, která činí nej-
méně 1 hektar zemědělské půdy, na kterou lze po-
skytnout platbu pro zemědělce dodržující zeměděl-
ské postupy příznivé pro klima a životní prostředí.“.

5. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Plochy podle odstavce 1 písm. e) se hod-
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notí podle míry erozní ohroženosti zemědělské půdy
evidované v evidenci využití půdy k 1. lednu 2018.“.

6. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) ochranný pás,“.

7. V § 11 odst. 3 písm. d) se číslo „20.“ nahra-
zuje číslem „24.“.

8. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze
využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu
podle odstavce 2 v případě, kdy přiléhá svou delší
stranou k dílu půdního bloku s kulturou orná půda,
a to v šíři nepřekračující 15 metrů od hranice tohoto
dílu půdního bloku.“.

9. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze
využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu
také v případě, kdy přiléhá svou delší stranou ke
krajinnému prvku uvedenému v odstavci 4, a to v šíři
nepřekračující 15 metrů od hranice dílu půdního
bloku s kulturou orná půda, ke kterému krajinný
prvek uvedený v odstavci 4 přiléhá.“.

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

10. § 14 včetně nadpisu zní:

„§ 14

Ochranný pás

(1) Ochranným pásem, který lze vyhradit jako
plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí
souvrať nebo ochranný pás podle přílohy č. 1 pořa-
dového čísla aktu 1 pořadového čísla požadavku 6
nebo přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády č. 48/2017
Sb., o šířce 1 až 20 metrů založený od hranice dílu
půdního bloku se standardní ornou půdou.

(2) Za ochranný pás nelze ode dne podání jed-
notné žádosti pro příslušný kalendářní rok považo-
vat plochu podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace po-
dle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(3) Ochranný pás je část plochy dílu půdního
bloku,

a) která je udržována alespoň od doby založení
porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku

(dále jen „hlavní plodina“) do 15. července ka-
lendářního roku,

b) na které se nejpozději od 1. června do 15. čer-
vence kalendářního roku nachází souvislý po-
rost plodin uvedených v odstavci 4, které jsou
zároveň jiné, než je hlavní plodina, a tyto plo-
diny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou
sklizeny a odstraněny z dílu půdního bloku, a

c) na kterou se neaplikují hnojiva.

(4) Plodinou pro ochranný pás 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.

(5) V případě vyhrazení ochranného pásu žada-
tel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující ze-
mědělské postupy příznivé pro klima a životní pro-
středí na Fondem vydaném formuláři uvede

a) seznam dílů půdních bloků, na kterých se na-
chází ochranný pás,

b) zákres ochranného pásu na dílu půdního bloku
a

c) údaj o výměře ochranného pásu, který je vyčle-
něn pro plochu využívanou v ekologickém zá-
jmu.“.

11. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vy-
hradit jako plochu využívanou v ekologickém zá-
jmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými
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na zelené hnojení nebo pro zajištění souvislého po-
kryvu půdy, která je založena
a) výsevem směsi plodin různých druhů uvede-

ných v odstavci 2 za předpokladu, že porost
směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné
plodiny, na který se v době jeho trvání podle
odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu
rostlin, nebo

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvede-
ného v odstavci 3 do hlavní plodiny, na který se
v době jeho trvání od 1. srpna do 24. září pří-
slušného kalendářního roku neaplikují pří-
pravky na ochranu rostlin.“.

12. V § 17 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:

„k) jetel šípovitý,“.

Dosavadní písmena k) až kk) se označují jako pís-
mena l) až ll).

13. V § 17 odst. 2 se za písmeno ee) vkládá nové
písmeno ff), které zní:

„ff) svazenka shloučená,“.

Dosavadní písmena ff) až ll) se označují jako písme-
na gg) až mm).

14. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Trávou nebo luskovinou do podsevu je

a) bojínek luční,
b) festulolia sp.,

c) jetel luční,
d) jílek mnohokvětý,
e) jílek vytrvalý,

f) komonice bílá,

g) kostřava červená,

h) kostřava luční,

i) kostřava rákosovitá,
j) srha laločnatá, nebo

k) štírovník růžkatý.“.

15. V § 17 odst. 4 písm. a) se slova „20. září“
nahrazují slovy „24. září“.

16. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova „20. září“
nahrazují slovy „6. září“.

17. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kte-
rou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologic-
kém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvede-
nými v odstavci 2, na níž

a) je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo prokaza-
telný výskyt posklizňových zbytků nejpozději
od 1. června do 15. července příslušného kalen-
dářního roku,

b) je po sklizni jednoletých plodin do 31. října pří-
slušného kalendářního roku založen porost
ozimé plodiny, nebo pokud do 31. října posled-
ního kalendářního roku trvání plochy s plodi-
nami vázajícími dusík dojde k zapravení po-
rostu víceletých plodin, a

c) se v období od vysetí do sklizně plodin neapli-
kují přípravky na ochranu rostlin.“.

18. V § 28 odst. 1 se slova „ , a zároveň jsou na
něj v ústřední evidenci evidována hospodářská zví-
řata podle plemenářského zákona“ zrušují.

19. V § 28 se odstavce 7 až 12 zrušují.

20. V příloze č. 3 se slovo „Souvrať“ nahrazuje
slovy „Ochranný pás“.

21. V příloze č. 7 se řádek

„

cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 50 80

“

nahrazuje řádkem
„

cibule 110 000**)/500*) 625 000 2,70 30 55

“
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a řádek
„

saláty 50 000 x x 30 x

“

se nahrazuje řádkem
„

saláty 50 000 55 000 0,70 30 50

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se do-
končí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.
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428

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů
a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolé-
kařské péči a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin, se mění
takto:

1. V § 1 písm. a) se slovo „některých“ nahra-
zuje slovem „dalších“.

2. V § 2 písm. e) se slovo „některými“ zrušuje.

3. V § 2 písm. g) se slova „větším než“ zrušují
a slovo „svažující“ se nahrazuje slovy „nebo větším,
svažující“.

4. V nadpisu § 3 se text „[K § 51 odst. 7
písm. d) zákona]“ nahrazuje textem „[K § 51 odst. 3,
4, 8 písm. c) zákona]“.

5. Na konci § 4 se doplňují věty „Denní let včel
je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukonče-
ním denního letu včel smí být přípravek podle věty
první aplikován na porost navštěvovaný včelami
pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane
pod 12 8C.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„To platí obdobně pro výsev osiva nebo sázení
sadby ošetřených přípravkem, který je podle roz-
hodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný
nebo zvláště nebezpečný pro včely.“.

7. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

„§ 5a

Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo
směs přípravku s pomocným prostředkem nebo
hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen
minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena
ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval
12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být do-
držen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle
rozhodnutí o jeho povolení není označen jako ne-
bezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.“.

9. § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

10. V nadpise § 9 se slova „rostlinolékařské
správě“ nahrazují slovem „Ústavu“ a číslo „7“ se
nahrazuje číslem „8“.

11. V § 9 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) identifikaci uživatele pozemku v rozsahu podle
písmene a), není-li ošetřovatel porostu shodný
s uživatelem pozemku,“.

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

12. V § 9 písm. d) se za slovo „název“ doplňuje
slovo „přípravku“.

13. V § 9 písm. d) bodu 2 se slovo „předpoklá-
dané“ nahrazuje slovy „předpokládaná dávka a“
a slova „k aplikaci“ se nahrazují slovy „a způsob
aplikace“.

14. V § 9 písm. e) se za slovo „označený“ vklá-
dají slova „identifikačním číslem dílu půdního bloku
v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatel-
ských vztahů nebo“ a slova „nebo číslem půdního
bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uži-
vatelských vztahů“ se zrušují.

15. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

16. § 11 včetně nadpisu zní:
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„Ochrana vodních organismů, zvěře a dalších
necílových organismů

[K § 51 odst. 8 písm. c) zákona]

§ 11

(1) Ochrana zvěře a necílových suchozemských
obratlovců mimo zvěř se při používání přípravku
řídí standardizovanými větami a údaji uvedenými
na etiketě, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení
na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vyda-
ném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin
vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k ri-
zikům, které musí být při použití dodrženy.

(2) Při aplikaci přípravku ve formě granulí
určeného pro hubení hlodavců (rodenticidů) a pro
hubení slimáků a plzáků (moluskocidů) musí být za-
jištěno

a) aplikování přípravku takovým způsobem, aby
nedocházelo na povrchu půdy k tvorbě shluků
nebo hromádek granulí, a

b) neprodlené odstranění přípravku z povrchu
půdy, nebo překrytí vrstvou zeminy, v případě
jeho rozsypání nebo nedodržení požadavku po-
dle písmene a).“.

17. § 12 se zrušuje.

18. Nadpis § 13 se zrušuje.

19. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Ochrana vodních organismů a dalších ne-
cílových organismů podle § 2 písm. f) bodů 1 až 3 se
při používání přípravku řídí standardizovanými vě-
tami a údaji uvedenými na etiketě, v nařízení Ústavu
o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v na-
řízení Ústavu vydaném v případě mimořádných
stavů v ochraně rostlin vyjadřujícími bezpečnostní
pokyny a informace k rizikům, které musí být při
použití dodrženy.“.

20. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako od-
stavce 2 až 7.

21. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Ochranné vzdálenosti uvedené na etiketě
přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení
na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vyda-
ném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin
s ohledem na ochranu necílových členovců nebo ne-
cílových rostlin nemusí být dodrženy, jestliže by

ponechání neošetřené plochy pozemku mohlo zvýšit
rizika související se zájmy chráněnými zákonem, ze-
jména riziko zvýšení výskytu cílového škodlivého
organismu, které by mohlo vést k nutnosti opakova-
ného ošetření přípravkem.“.

22. V § 13 odst. 3 se slova „stanovené na obalu
přípravku“ nahrazují slovy „uvedené na etiketě pří-
pravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na
menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném
v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin“, na
konci písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci
písmene e) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a do-
plňuje se písmeno f), které zní:

„f) lesním pozemkem.“.

23. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Ochrannou vzdálenost uvedenou na eti-
ketě přípravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povo-
lení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu
vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně
rostlin s ohledem na ochranu vodních organismů,
ochranu necílových členovců nebo necílových rost-
lin je možno zkrátit použitím zařízení pro aplikaci
přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je Ústa-
vem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona.
Zkrácení není možné, je-li vyloučeno na etiketě pří-
pravku, v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na
menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném
v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin.“.

24. V § 13 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Je-li na etiketě přípravku, v nařízení
Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití
nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimo-
řádných stavů v ochraně rostlin uvedena ochranná
vzdálenost od povrchové vody pro případ aplikace
na svažitých pozemcích, nelze tuto vzdálenost zkrá-
tit použitím zařízení pro aplikaci přípravků omezu-
jícího nežádoucí úlet.

(7) Dodržování ochranných vzdáleností uvede-
ných na etiketě přípravku, v nařízení Ústavu o roz-
šíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení
Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů
v ochraně rostlin s ohledem na ochranu necílových
členovců nebo necílových rostlin se nevyžaduje
u trvalých kultur, zejména sadů, vinic a chmelnic,
pokud jsou krajní řady ošetřovány pouze zvenku
směrem dovnitř porostu za použití zařízení pro apli-
kaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet, které je
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Ústavem vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zá-
kona.“.

25. V nadpisu § 14 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „6“.

26. V § 14 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel odebí-

rá krajská veterinární správa vzorek uhynulých
včel v počtu nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek
rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně
200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny
v prodyšném pevném obalu a neprodleně přemístěny
k uchování při teplotě –18 8C a nižší do doby do-
ručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární la-
boratorní diagnostiku k provedení analýzy.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb
s příznaky otravy odebírá krajská veterinární správa
v nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až
20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V ná-
držích s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vo-
dách krajská veterinární správa odebírá 3 až 5 kusů

od druhů nejčastěji se objevujících mezi rybami s pří-
znaky otravy nebo uhynulými rybami. Současně
odebere krajská veterinární správa vzorky znečištěné
vody v množství 4 litrů, popřípadě sedimenty dna
o hmotnosti 2 kg. Ústav odebírá vzorek rostlin z oše-
třeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů,
popřípadě vzorek zeminy z ošetřeného pozemku
o hmotnosti nejméně 500 gramů, a to v případech
šetření úhynu ryb v nádržích. Vzorky odebrané
krajskou veterinární správou a Ústavem musí být
označeny a zabaleny v pevném obalu a neprodleně
přemístěny k uchování při teplotě –18 8C a nižší
s výjimkou zeminy do doby doručení stejnému stát-
nímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku
k provedení analýzy.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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