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ZÁKON

ze dne 27. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách
ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zá-
sobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice
Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kte-
rou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde
o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.“.

2. V § 1a se na konci písmene k) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) tikety rezervační smlouva na přednostní nákup
určitého množství zásob ropy a ropných pro-
duktů v případě vyhlášení stavu ropné nouze.“.

3. V § 2 odst. 3 se slova „31. březnu“ nahrazují
slovy „30. červnu“.

4. V § 3 odstavec 13 zní:

„(13) Skladování nouzových zásob České repu-
bliky na území jiného členského státu Evropské unie
vyžaduje předchozí souhlas vlády.“.

5. V § 3 se za odstavec 15 vkládají nové od-
stavce 16 a 17, které znějí:

„(16) Skladování nouzových zásob jiného člen-
ského státu Evropské unie na území České repu-
bliky, včetně skladování formou tiketů, vyžaduje
pro dobu trvání skladování nouzových zásob jiného
členského státu Evropské unie na území České repu-
bliky předchozí souhlas Ministerstva průmyslu a ob-
chodu (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo si před
vydáním rozhodnutí vyžádá vyjádření Správy. Před-
chozí souhlas ministerstva je vyžadován i v případě

zvýšení objemu skladovaných nouzových zásob
v průběhu trvání souhlasu o skladování nebo rozší-
ření pověření ke skladování nouzových zásob jiného
členského státu Evropské unie na území České repu-
bliky.

(17) Žádost o souhlas ministerstva podle od-
stavce 16 musí obsahovat:

a) identifikační údaje žadatele,
b) název členského státu Evropské unie, pro který

jsou nouzové zásoby na území České republiky
skladovány,

c) identifikační údaje subjektu, pro který jsou
nouzové zásoby skladovány,

d) místo skladování nouzových zásob jiného člen-
ského státu Evropské unie na území České re-
publiky,

e) množství skladovaných nouzových zásob,

f) dobu, po kterou budou nouzové zásoby na
území České republiky skladovány,

g) údaj, zda se jedná o nouzové zásoby ve formě
ropy nebo ropných produktů.“.

Dosavadní odstavec 16 se označuje jako odstavec 18.

6. V § 5 odst. 1 se text „§ 3 odst. 16“ nahrazuje
textem „§ 3 odst. 18“.

7. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „Ministerstvu
průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem „minister-
stvu“.

8. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „Ministerstvo
průmyslu a obchodu“ nahrazují slovem „minister-
stvo“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádosti o souhlas vlády se skladováním nouzo-
vých zásob podané přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona se posoudí podle dosavadních právních
předpisů.
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Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb.,

a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o 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.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách
provádění navazujících

agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách
provádění navazujících agroenvironmentálně-klima-
tických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020
Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o zařazení se podává

a) na období závazku v délce trvání 2 let, které
začíná běžet

1. dnem 1. ledna prvního roku dvouletého ob-
dobí, na které je podávána žádost o zařazení,
jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e)
a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince
druhého roku závazku, nebo

2. dnem 1. dubna prvního roku závazku, na
které je podávána žádost o zařazení, jde-li
o podopatření podle § 2 písm. f), a končí
uplynutím dne 31. března druhého roku zá-
vazku, a

b) od roku 2021 na období závazku v délce trvání
1 roku, které začíná běžet

1. dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žá-
dost o zařazení, jde-li o podopatření podle
§ 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím
dne 31. prosince roku, ve kterém je podána
žádost o zařazení, nebo

2. dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána
žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle
§ 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne
31. března roku následujícího po roce, ve
kterém je podána žádost o zařazení.“.

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

„(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné
biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat
pro období počínající rokem 2021 a pro období ná-
sledující.“.

3. V § 11 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

„a) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rost-
lin a pomocných prostředků na ochranu rostlin
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství, nejvýše

1. 12 aplikací přípravků na ochranu rostlin
proti plísni révové, jedná-li se o závazek
podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti
plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. b),

b) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rost-
lin a pomocných prostředků na ochranu rostlin
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství, nejvýše

1. 12 aplikací přípravků na ochranu rostlin
proti padlí révovému, jedná-li se o závazek
podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti
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padlí révovému, jedná-li se o závazek podle
§ 3 odst. 3 písm. b),“.

4. V § 11 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

„a) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rost-
lin a pomocných prostředků na ochranu rostlin
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství, nejvýše

1. 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti
plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. a), nebo

2. 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti
plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. b),

b) provede, s výjimkou přípravků na ochranu rost-
lin a pomocných prostředků na ochranu rostlin
povolených k použití podle zákona o ekologic-
kém zemědělství, nejvýše

1. 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti
padlí révovému, jedná-li se o závazek podle
§ 3 odst. 3 písm. a), nebo

2. 4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti
padlí révovému, jedná-li se o závazek podle
§ 3 odst. 3 písm. b),“.

5. V § 12 odst. 6 písm. b) se slovo „uznané“
zrušuje a za slovo „sadbu“ se vkládají slova „podle
zákona o oběhu osiva a sadby“.

6. V § 12 odst. 7 písm. b) a v § 12 odst. 8
písm. a) se slovo „uznanou“ zrušuje a za slovo
„sadbu“ se vkládají slova „podle zákona o oběhu
osiva a sadby“.

7. V § 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b),
§ 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a v § 20
odst. 3 písm. b) se za číslo „2019“ vkládají slova
„nebo 31. prosinci 2020“.

8. V § 16 odst. 12 se za slova „odstavce 9
písm. a)“ vkládají slova „ , odstavce 10 písm. a)“.

9. V § 16 odst. 14 úvodní části ustanovení
se slova „doručí žadatel Fondu“ nahrazují slovy
„obdrží Fond“.

10. V § 16 odst. 14 písm. b) se za slovo „hodlá“
vkládá slovo „žadatel“.

11. V § 16 odst. 15 se slova „Předloží-li žada-
tel“ nahrazují slovy „Obdrží-li Fond“.

12. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a vápnění“.

13. V § 17 odst. 6 písm. e) a v § 20 odst. 5
písm. e) se za slova „neprovádí mulčování“ vkládá
slovo „ , vápnění“.

14. V § 20 odst. 5 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a vápnění“.

15. V § 21 odst. 1 písm. d) se na konci textu
bodu 4 doplňují slova „ , jedná-li se o závazek podle
§ 3 odst. 3 písm. a)“.

16. V § 21 odst. 1 písm. d) se doplňuje bod 11,
který zní:

„11. 121 EUR/1 hektar trvalého travního poros-
tu19) zařazeného do titulu horské a sucho-
milné louky hnojené podle § 2 písm. d)
bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky
podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek
podle § 3 odst. 3 písm. b),“.

17. V § 21 odst. 2 se text „2 a 4“ nahrazuje
textem „2, 4 a 11“.

18. V § 21 odst. 4 se text „8 a 10“ nahrazuje
textem „8, 10 a 11“.

19. V § 21 se za odstavec 17 vkládá nový od-
stavec 18, který zní:

„(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d)
bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl
půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta do-
tace na trvalý travní porost podle nařízení vlády
č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.;
toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na
kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.“.

Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako od-
stavce 19 až 22.

20. V § 21 odst. 19 se číslo „17“ nahrazuje
číslem „18“.

21. V § 21 odst. 20 se číslo „18“ nahrazuje
číslem „19“.

22. V § 27 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1
slovo „nebo“ zrušuje a doplňují se body 3 až 6, které
znějí:

„3. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6
písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno
7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a)
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bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. b),

4. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6
písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno
7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b)
bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. b),

5. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7
písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno
5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a)
bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. b), nebo

6. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7
písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno
5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b)
bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3
odst. 3 písm. b),“.

23. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„Dotace“ nahrazuje slovy „Jedná-li se o závazek
podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace“.

24. V § 29 odst. 1 písm. a) a v § 30 odst. 1
písm. a) se text „§ 11 odst. 6 písm. a)“ nahrazuje
textem „§ 11 odst. 6 písm. a) bodu 1“.

25. V § 29 odst. 1 písm. b) a v § 30 odst. 1
písm. b) se text „§ 11 odst. 6 písm. b)“ nahrazuje
textem „§ 11 odst. 6 písm. b) bodu 1“.

26. V § 29 odst. 1 písm. c) a v § 30 odst. 1
písm. c) se text „§ 11 odst. 7 písm. a)“ nahrazuje
textem „§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1“.

27. V § 29 odst. 1 písm. d) a v § 30 odst. 1
písm. d) se text „§ 11 odst. 7 písm. b)“ nahrazuje
textem „§ 11 odst. 7 písm. b) bodu 1“.

28. V § 31 odstavec 2 zní:

„(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění pod-
opatření integrovaná produkce révy vinné

a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6
písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bo-
du 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. a),

b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6
písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bo-
du 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. a),

c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7
písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bo-
du 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. a),

d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7
písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bo-
du 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. a),

e) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6
písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bo-
du 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. b),

f) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6
písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bo-
du 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. b),

g) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7
písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bo-
du 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. b), nebo

h) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7
písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více
aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bo-
du 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3
písm. b),

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

29. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v přílo-
ze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo „a“ nahrazuje
slovem „nebo“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. III

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., nařízení
vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018
Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády
č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., na-
řízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády
č. 270/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 6 písm. b) se slovo „uznané“
zrušuje a za slovo „sadbu“ se vkládají slova „podle
zákona o oběhu osiva a sadby“.

2. V § 15 odst. 7 písm. b) a v § 15 odst. 8
písm. a) se slovo „uznanou“ zrušuje a za slovo
„sadbu“ se vkládají slova „podle zákona o oběhu
osiva a sadby“.

3. V § 19 odst. 12 se za slova „odstavce 9
písm. a)“ vkládají slova „ , odstavce 10 písm. a)“.

4. V § 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se
slova „doručí žadatel Fondu“ nahrazují slovy „ob-
drží Fond“.

5. V § 19 odst. 14 písm. b) se za slovo „hodlá“
vkládá slovo „žadatel“.

6. V § 19 odst. 15 se slova „Předloží-li žadatel“
nahrazují slovy „Obdrží-li Fond“.

7. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , za aplikaci hnojiva se nepovažuje
pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu
podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí
pouze se souhlasným stanoviskem místně přísluš-
ného orgánu ochrany přírody“.

8. V § 22a odst. 6 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a vápnění“.

9. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze
č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo „a“ nahrazuje slovem
„nebo“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2021.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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55

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření
ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

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

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. I

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách
provádění navazujícího opatření ekologické země-
dělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Zařadit do navazujícího opatření ekolo-
gické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém
není uplatňováno

a) žádné navazující opatření ekologické zeměděl-
ství,

b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) naříze-
ní vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách prová-
dění agroenvironmentálně-klimatických opatře-
ní a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) naříze-
ní vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách prová-
dění navazujících agroenvironmentálně-klima-
tických opatření, nebo

d) žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015
Sb., o podmínkách provádění opatření ekolo-
gické zemědělství.“.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „nebo podle odstavce 8“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze
pro období počínající rokem 2021 podat pouze na
období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná
dnem 1. ledna prvního roku závazku, na které je
podávána žádost o zařazení.“.

4. V § 7 odst. 3 a v § 24 odst. 1 se slovo „dvou-
letého“ zrušuje.

5. V § 8 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písme-
na a) až g).

6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-
ce 2 až 4.

7. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Při posuzování užívané výměry zeměděl-
ské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence
využití půdy je rozhodné období ode dne doručení
žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalen-
dářního roku; za nesplnění podmínek tohoto naří-
zení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalen-
dářním roce ke změně druhu zemědělské kultury
z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na

a) trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a),
nebo

b) standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3
písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu pří-
slušného kalendářního roku.“.

8. V § 8 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují
slovy „odstavce 3“.

9. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle
odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného ka-
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lendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé
seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.“.

10. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení
se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru
zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě
dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo po-
drobnějším“.

11. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se
nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle
odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než
5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené
v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny
uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich vý-
měru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to
v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 5
k tomuto nařízení pěstovat,

b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B
přílohy č. 5 k tomuto nařízení a

c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 5
k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

12. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendář-
ního roku provést změnu v plnění podmínek podle
odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději
před termínem plnění těchto podmínek.“.

13. V § 16 odst. 1 písm. i) a v § 16 odst. 1
písm. k) se číslo „907“ nahrazuje číslem „900“.

14. V § 17 a v § 18 odst. 1 úvodní části ustano-
vení se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

15. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a)
nebo c)“ nahrazují textem „písm. b)“.

16. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova „písm. e)
nebo f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo e)“.

17. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze
č. 1 části B. I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují
slovy „nebo čirok“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem

nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zachování

hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. e) nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na za-
chování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění na-
řízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009
Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády
č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., na-
řízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/
/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení
vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014
Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády
č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení
vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb.,
nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/
/2020 Sb., se slova „v posledním roce“ nahrazují
slovy „nejpozději do 31. října posledního roku“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování

přímých plateb zemědělcům

Čl. V

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/
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/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení
vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017
Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády
č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 293/2018 Sb., nařízení vlády č. 350/
/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení
vlády č. 566/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům
podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická
osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evi-
dovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživa-
telských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen
„evidence využití půdy“).“.

2. V § 29 odst. 2 a v § 30 odst. 2 se text
„písm. b)“ zrušuje.

3. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
poskytování plateb v oblastech Natura 2000

na zemědělské půdě

Čl. VII

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., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády
č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení
vlády č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb.,
se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická
nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospoda-
řuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha
zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury

trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití
půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a násle-
dujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence
využití půdy“).“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

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

Čl. IX

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., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády
č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení
vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb.,
nařízení vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády
č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

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

2. V § 3 odst. 2 se slova „písm. b) a c)“ nahra-
zují slovy „písm. a) a b)“.

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „písm. b)
nebo c)“ nahrazují slovy „písm. a) nebo b)“.

4. V § 17 odst. 2 se slova „v § 3 odst. 1
písm. a),“ zrušují.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
opatření ekologické zemědělství

Čl. XI

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., nařízení vlády č. 49/2017 Sb.,
nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/
/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení
vlády č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020
Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písme-
na a) až g).

2. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-
ce 2 až 4.

3. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Při posuzování užívané výměry země-
dělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evi-
dence využití půdy je rozhodné období ode dne
doručení žádosti o dotaci do 31. prosince přísluš-
ného kalendářního roku; za nesplnění podmínek
tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v pří-
slušném kalendářním roce ke změně druhu zeměděl-
ské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3
písm. c) na

a) trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a),
nebo

b) standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3
písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu pří-
slušného kalendářního roku.“.

4. V § 9 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují
slovy „odstavce 3“.

5. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle
odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného ka-
lendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé
seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.“.

6. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru
zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě

dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo po-
drobnějším“.

7. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se
nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle
odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než
5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené
v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny
uvedené v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich vý-
měru do výměry podle odstavce 2 věty první, a to
v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede

a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém
bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6
k tomuto nařízení pěstovat,

b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B
přílohy č. 6 k tomuto nařízení a

c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 6
k tomuto nařízení v mapě dílů půdních bloků
v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

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

„(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendář-
ního roku provést změnu v plnění podmínek podle
odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději
před termínem plnění těchto podmínek.“.

9. V § 19 a v § 20 odst. 1 úvodní části ustano-
vení se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

10. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a)
nebo c)“ nahrazují textem „písm. b)“.

11. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova „písm. e)
nebo f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo e)“.

12. V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v přílo-
ze č. 1 části B. I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují
slovy „nebo čirok“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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ČÁST SEDMÁ

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

a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-envi-
ronmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády
č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb., na-
řízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/
/2020 Sb. a nařízení vlády č. 566/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „v posledním
roce“ nahrazují slovy „nejpozději do 31. října po-
sledního roku“.

2. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , přesné datum sběru oznámí žadatel
pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem“.

3. V § 13 odst. 4 se slova „porušena podmínka
podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d)“ nahrazují
slovy „porušena alespoň 1 podmínka podle § 8
odst. 4“.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení

vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování
plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními

nebo jinými zvláštními omezeními

Čl. XV

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve
znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb., nařízení vlády
č. 64/2020 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí platby pro oblast s přírod-
ními omezeními (dále jen „platba“) může požádat
fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky ob-
hospodařuje v oblastech s přírodními omezeními
nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evi-
denci využití půdy podle uživatelských vztahů podle
zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití
půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 po-
skytnout.“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.
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3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 43/2018 Sb.
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Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách
poskytování plateb pro přechodně podporované

oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách
poskytování plateb pro přechodně podporované ob-
lasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády
č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb. a naří-
zení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí platby pro přechodně pod-
porovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat
fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky ob-
hospodařuje v přechodně podporované oblasti nej-
méně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci
využití půdy podle uživatelských vztahů podle zá-
kona o zemědělství (dále jen „evidence využití

půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 po-
skytnout.“.

2. V § 3 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

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

„(5) Žádost nelze Fondu podat pro období po-
čínající rokem 2022 a pro období následující.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v roce 2021

1. 25 EUR v oblasti typu XOA,

2. 25 EUR v oblasti typu XOB.“.

Čl. XVIII
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení
vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle
nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2021.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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