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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. listopadu 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb.,
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor,

ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 85/2004 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 zá-
konů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona
č. 291/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení
podmíněnosti poskytování některých podpor

Čl. I

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení dů-
sledků porušení podmíněnosti poskytování některých
podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., na-
řízení vlády č. 264/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/
/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části A se řádek s pořadovým
číslem 2 zrušuje.

2. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 1
pořadovém čísle požadavku 2 sloupci Znění požadavku
se věta „Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (re-
mízky, meze, křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň)
v rozporu se zákonem?“ nahrazuje větou „Nedošlo
v souvislosti se zemědělským hospodařením k poško-

zení nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu
se zákonem?“.

3. V příloze č. 2 části A se řádky s pořadovým
číslem aktu 2 s pořadovými čísly požadavků 1 až 4
zrušují.

4. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Znění požadavku
se věta „Byla dodržena kapacita skladovacích prostor
pro statková hnojiva, která musí být dostatečná pro
uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení
a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-kli-
matické podmínky?“ nahrazuje větou „Jsou kapacity
skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné
pro potřebu jejich uskladnění?“.

5. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Vymezení poža-
davku v právním předpise ČR se za slova „odst. 1“
vkládají slova „a 2“.

6. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4
pořadovém čísle požadavku 5 sloupci Znění požadavku
se slovo „širokořádkových“ nahrazuje slovy „erozně
nebezpečných“.

7. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 4 se
za pořadové číslo požadavku 7 vkládá nový bod pořa-
dového čísla aktu 4 pořadového čísla požadavku 8,
který zní:

„

4 8 Splňují skladovací kapacity
statkových hnojiv kvalitativní
požadavky z hlediska ochrany
vod?

Články 4 a 5 směrnice
Rady 91/676/EHS

§ 39 odst. 4 písm. b) a c)
zákona č. 254/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

“.

8. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 6
pořadovém čísle požadavku 3 sloupci Znění poža-
davku, pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle poža-
davku 1 sloupci Znění požadavku a pořadovém čísle
aktu 8 pořadovém čísle požadavku 1 sloupci Znění po-
žadavku se věta „Nebyla na hospodářství zjištěna nikdy
neoznačená zvířata?“ nahrazuje větou „Jsou na kontro-
lovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která cho-
vatel označil a identifikoval?“.

9. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 7
pořadovém čísle požadavku 2 sloupci Znění požadavku
se věta „Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata, na
která nebyly vydány průvodní listy skotu pověřenou
osobou?“ nahrazuje větou „Jsou na hospodářství zjiš-
těna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy
skotu pověřenou osobou?“.

10. V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 7
pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Znění požadavku
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a pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 3
sloupci Znění požadavku se věta „Nebyla na hospodář-
ství zjištěna zvířata nikdy neevidovaná v ústřední evi-
denci?“ nahrazuje větou „Jsou všechna fyzicky pří-
tomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolo-
vaného hospodářství?“.

11. V příloze č. 2 části B pořadovém čísle aktu 9
pořadových číslech požadavků 2 až 6 sloupci Vymezení
požadavku v právním předpise EU se za slova „Člá-
nek 55“ vkládají slova „věta první a druhá“.

12. V příloze č. 2 části B pořadovém čísle aktu 9
pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Vymezení poža-
davku v právním předpise ČR se slova „vyhlášky
č. 327/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ nahra-
zují slovy „vyhlášky č. 327/2012 Sb.“.

13. V příloze č. 2 části B pořadovém čísle aktu 9
pořadovém čísle požadavku 5 sloupci Vymezení poža-
davku v právním předpise ČR se slova „vyhlášky
č. 327/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ nahra-
zují slovy „a § 13 odst. 1, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 327/2012
Sb.“.

14. V příloze č. 2 části B pořadovém čísle aktu 11
pořadových číslech požadavků 12 a 13 sloupci Znění
požadavku se slova „96/23/EHS“ nahrazují slovy „96/
/23/ES“.

15. V příloze č. 2 části B pořadovém čísle aktu 12
pořadovém čísle požadavku 4 sloupci Znění požadavku
se slovo „správu“ nahrazuje slovem „správou“.

16. V příloze č. 2 části B pořadovém čísle aktu 12
pořadových číslech požadavků 6 až 8 sloupci Znění
požadavku se slova „č. 1774/2002“ nahrazují slovy
„č. 1069/2009“.

17. V příloze č. 3 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve smě-
ru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

18. V příloze č. 3 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 479/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 479/
/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu

s vínem

Čl. III

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bliž-
ších podmínek při provádění opatření společné organi-
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zace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006
Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb., nařízení vlády č. 320/
/2008 Sb., nařízení vlády č. 82/2009 Sb., nařízení vlády
č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení
vlády č. 214/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb.,
nařízení vlády č. 258/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/
/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 5 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje
slovo „nebo“, na konci písmene c) se slovo „nebo“ na-
hrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

3. V § 5 odst. 5 se slova „o provedení opatření na
všech půdních blocích“ nahrazují slovy „o provedení
všech opatření na půdních blocích“ a na konci odstavce
se doplňuje věta „Ke každé žádosti žadatel podá pouze
jedno oznámení o provedení všech opatření.“.

4. V § 5 odst. 8 se za slovo „dodržení“ vkládají
slova „povinných požadavků na hospodaření48) a“.

Poznámka pod čarou č. 48 zní:

„48) Čl. 103z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

5. V § 5 se doplňují odstavce 10 až 12, které
včetně poznámek pod čarou č. 49 až 51 znějí:

„(10) Žadatel může použít k restrukturalizaci
a přeměně vinic pouze platná práva na opětovnou vý-
sadbu v souladu s předpisem Evropské unie49) evido-
vaná v registru vinic a nahlášená Komisi do 1. března
kalendářního roku50) k použití pro restrukturalizaci
a přeměnu vinic v souladu s předpisem Evropské
unie51).

(11) Při použití platných práv na opětovnou vý-
sadbu starších 5 let při restrukturalizaci a přeměnu vi-
nice se za zahájení restrukturalizace a přeměny vinice
považuje podání oznámení o provedení restrukturali-
zace a přeměny vinice. Pokud se k restrukturalizaci
a přeměny vinice použijí pouze platná práva na opětov-
nou výsadbu, podává se pouze žádost o podporu,
oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vi-
nice se nepodává.

(12) Využití platných práv na opětovnou výsadbu
pro restrukturalizaci a přeměnu vinic podle odstavce 10
není omezeno a lze je uplatnit nejpozději v oznámení
o provedení opatření spolu s uvedením registračního
čísla vinice nebo čísla půdního bloku, který byl restruk-
turalizován.

49) Čl. 85i nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
§ 9 odst. 7 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinař-
ství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vi-
nohradnictví a vinařství).

50) Čl. 185a odst. 3 nařízení Rady č. 1234/2007, v platném
znění.

51) Čl. 103q nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.“.

6. V § 6 odst. 1 písm. a) a c), § 7 odst. 1 písm. a)
a v § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo „vinice“ vkládají
slova „ , z níž pochází udělené právo na opětovnou
výsadbu,“.

7. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „u vinice, z níž pochází udělené právo na
opětovnou výsadbu nebo nejméně 1 000 ks keřů na 1 ha
nad původní počet kusů keřů na 1 ha dosazované vinice
v případě dosadby“.

8. § 8a se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 8d odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

10. V § 8d odst. 4 a v § 8f odst. 1 a 2 se slova „§ 6
až 8a“ nahrazují slovy „§ 6 až 8“.

11. V § 8d odst. 6 se slova „podle § 6, § 8 nebo
§ 8a“ nahrazují slovy „podle § 6 nebo 8“.

12. V § 8g úvodní části ustanovení se slova „Po
kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy
Evropské unie43) není v žádosti přípustné“ nahrazují
slovy „S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných
okolností52) není po kontrole provedené Fondem v sou-
ladu s předpisy Evropské unie43) v žádosti přípustné“.

Poznámka pod čarou č. 52 zní:

„52) Čl. 75 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném
znění.“.

13. V příloze č. 2 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.
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Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

14. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek
poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení

obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh

Čl. IV

V § 10 odst. 6 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o sta-
novení podmínek poskytnutí dotace na provádění opa-
tření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci
včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění
nařízení vlády č. 373/2010 Sb. a nařízení vlády č. 251/
/2013 Sb., se slova „podle odstavců 2, 4 a 5“ nahrazují
slovy „podle odstavců 2 a 4“ a slova „podle odstavců 1
a 3“ se nahrazují slovy „podle odstavců 1, 3 a 5“.

ČÁST ČTVRTÁ

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

pěstitelům cukrové řepy

Čl. V

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek poskytování oddělené platby za cukr
pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády
č. 310/2007 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení
vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-

Sbírka zákonů č. 400 / 2013Částka 157 Strana 6849



vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 45/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 45/
/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

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. VII

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek poskytování jednotné platby na plochu
zemědělské půdy a některých podmínek poskytování
informací o zpracování zemědělských výrobků pochá-
zejících z půdy uvedené do klidu, ve znění nařízení
vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb.,
nařízení vlády č. 369/2010 Sb. a nařízení vlády č. 448/
/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-

tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze se doplňuje bod 12, který zní:
„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-

cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 47/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
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tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 47/
/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády
o podmínkách poskytování plateb za přírodní
znevýhodnění v horských oblastech, oblastech

s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000
na zemědělské půdě

Čl. IX

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách po-
skytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblas-
tech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění naří-
zení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009
Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády
č. 111/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení
vlády č. 372/2010 Sb., nařízení vlády č. 283/2011 Sb.
a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně

ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 75/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 75/
/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření

Čl. XI

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách pro-
vádění agroenvironmentálních opatření, ve znění naří-
zení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009
Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády
č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení
vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb.,
nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/
/2012 Sb. a nařízení vlády č. 298/2013 Sb., se mění
takto:

1. V příloze č. 2 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
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slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných

ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

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

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády
o stanovení podmínek pro poskytování dotací

na zalesňování zemědělské půdy

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na zalesňování zeměděl-
ské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., na-
řízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009
Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády
č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 298/2013 Sb., se mění
takto:

1. V příloze č. 2 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
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se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/
/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování oddělené platby

za rajčata určená ke zpracování

Čl. XV

Nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata
určená ke zpracování, ve znění nařízení vlády č. 83/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády
č. 369/2010 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění
takto:

1. V příloze bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,
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d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 95/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 95/
/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

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

souboru lesního porostu v rámci opatření
Natura 2000 v lesích

Čl. XVII

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na zachování hospodář-
ského souboru lesního porostu v rámci opatření Natu-
ra 2000 v lesích, ve znění nařízení 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., nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a naří-
zení vlády č. 76/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků

erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze č. 3 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

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

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády
o stanovení podmínek pro poskytování dotací

na lesnicko-environmentální opatření

Čl. XIX

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmí-
nek pro poskytování dotací na lesnicko-environmen-
tální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb.,
nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/
/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády
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č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 75/2013 Sb., se mění
takto:

1. V příloze č. 4 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze č. 4 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,

musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 53/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/
/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády
o stanovení některých podmínek pro poskytování

platby na krávy chované v systému
s tržní produkcí mléka

Čl. XXI

Nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek pro poskytování platby na krávy cho-
vané v systému s tržní produkcí mléka, ve znění na-
řízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 61/2012
Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované
plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
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erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí
a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 87/2010 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 87/
/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády
o stanovení některých podmínek pro poskytování

zvláštní podpory zemědělcům

Čl. XXIII

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení někte-
rých podmínek pro poskytování zvláštní podpory ze-
mědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a na-
řízení vlády č. 60/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 bod 2 zní:

„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho
dílu, označené v evidenci půdy od 1. července pří-
slušného kalendářního roku do 30. června následu-
jícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou
pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a či-
rok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zakládány s využi-
tím půdoochranných technologií; v případě
ostatních obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technologií při zaklá-
dání porostů pouze v případě, že budou pěsto-
vány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních
směsí,

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně ne-
bezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zaklá-
dány pouze s využitím půdoochranných tech-
nologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše,
jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha
zemědělské půdy z celkové obhospodařované plo-
chy žadatelem za předpokladu, že směr řádků
erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru
vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice
do 30° a pod plochou erozně nebezpečné plodiny
se nachází pás zemědělské půdy o minimální ší-
ři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu na-
vazuje a přerušuje všechny odtokové linie prochá-
zející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěs-
tován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než
erozně nebezpečná plodina.“.

2. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona při za-
cházení se závadnými látkami podle předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor musí dodržovat pra-
vidla vedoucí k ochraně povrchových a podzem-
ních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami musí být
zajištěna ochrana povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b) závadné látky musí být skladovány tak, aby
nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich ne-
žádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou
normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší,
musí být provedeny zkoušky těsnosti potrubí

Sbírka zákonů č. 400 / 2013Strana 6856 Částka 157



a nádrží určených pro skladování ropných lá-
tek,

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných
ropných látek musí být vybudován a provozo-
ván odpovídající kontrolní systém.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády
č. 60/2012 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 60/
/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády
o stanovení zranitelných oblastí

a akčním programu

Čl. XXV

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zrani-
telných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení
vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Na zemědělských pozemcích označených
od 1. července příslušného kalendářního roku do
30. června následujícího kalendářního roku, podle evi-
dence půdy vedené podle jiného právního předpisu12),
se vyskytuje půda

a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou pěsto-
vat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, bram-
bory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; po-
rosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto
označené ploše budou zakládány s využitím pů-
doochranných technologií; v případě ostatních
obilnin nemusí být dodržena podmínka půdo-

ochranných technologií při zakládání porostů
pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem
jetelovin nebo jetelotravních směsí13),

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že erozně nebez-
pečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý,
sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze
s využitím půdoochranných technologií13).

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na ploše, jejíž
celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské
půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za
předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plo-
diny je orientován ve směru vrstevnic s maximální od-
chylkou od vrstevnice do 30° a pod plochou erozně
nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy
o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou
plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie
procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně
ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován
travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně ne-
bezpečná plodina.“.

2. V § 11 odst. 2 se slovo „širokořádkové“ nahra-
zuje slovy „erozně nebezpečné“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb. zahá-
jená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se
dokončí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXVII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr zemědělství:

Toman v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pra-
vosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.,
vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb.,
vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb.,
vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb.
a vyhlášky č. 456/2012 Sb., se mění takto:

1. V části „Jihočeský kraj“, písm. e) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Blažejov,“ a za slova
„Horní Pěna,“ se vkládá slovo „Hospříz,“.

2. V části „Jihočeský kraj“, písm. m) se za slovo
„Olešnice,“ vkládá slovo „Slavče,“.

3. V části „Jihomoravský kraj“, písm. a) se za
slovo „Lubě,“ vkládá slovo „Milonice,“ a slova „Újezd
u Černé Hory,“ se zrušují.

4. V části „Jihomoravský kraj“, písm. l) se za
slovo „Bohutice,“ vkládá slovo „Dobelice,“.

5. V části „Královéhradecký kraj“, písm. c) se za
slova „Vlčkovice v Podkrkonoší,“ vkládají slova
„Zábřezí-Řečice,“.

6. V části „Královéhradecký kraj“, písm. h)
se za slova „Doudleby nad Orlicí,“ vkládají slova
„Hřibiny-Ledská,“.

7. V části „Královéhradecký kraj“, písm. l) se za
slovo „Humburky,“ vkládá slovo „Kobylice,“ a za
slovo „Měník,“ se vkládá slovo „Mlékosrby,“.

8. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se za
slovo „Jindřichov,“ vkládá slovo „Krasov,“.

9. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za slovo
„Skalka,“ vkládá slovo „Slatinky,“.

10. V části „Pardubický kraj“, písm. f) se za slovo
„Albrechtice,“ vkládají slova „Anenská Studánka,“.

11. V části „Pardubický kraj“, písm. g) se za slova
„Cerekvice nad Loučnou,“ vkládají slova „Čistá,
Desná,“ a za slovo „Trstěnice,“ se vkládá slovo „Újez-
dec,“.

12. V části „Pardubický kraj“, písm. h) se za slovo
„Jevíčko,“ vkládá slovo „Koruna,“ a za slova „Rychnov
na Moravě,“ se vkládá slovo „Slatina,“.

13. V části „Pardubický kraj“, písm. l) se za slovo
„Koclířov,“ vkládá slovo „Mikuleč,“.

14. V části „Plzeňský kraj“, písm. b) se za slovo
„Luženičky,“ vkládá slovo „Mnichov,“.

15. V části „Plzeňský kraj“, písm. h) se za slovo
„Kozolupy,“ vkládá slovo „Krašovice,“.

16. V části „Plzeňský kraj“, písm. l) se slovo „Li-
sov,“ zrušuje.

17. V části „Plzeňský kraj“, písm. o) se na konci
textu písmene doplňují slova „ , Zadní Chodov“.

18. V části „Středočeský kraj“, písm. a) se za slovo
„Neveklov,“ vkládá slovo „Ostředek,“.

19. V části „Středočeský kraj“, písm. e) se za slovo
„Tuchoměřice,“ vkládá slovo „Tursko,“ a za slovo
„Zbuzany,“ se vkládají slova „Zlatníky-Hodkovice,“.

20. V části „Středočeský kraj“, písm. n) se za
slovo „Mšeno,“ vkládá slovo „Nebužely,“.

21. V části „Středočeský kraj“, písm. v) se slovo
„Lesy“ nahrazuje slovem „lesy“ a za slovo „Seno-
hraby,“ se vkládá slovo „Sluštice,“.

22. V části „Středočeský kraj“, písm. x) se za
slovo „Pozdeň,“ vkládá slovo „Sazená,“.

23. V části „Ústecký kraj“, písm. e) se za slova
„Bohušovice nad Ohří,“ vkládá slovo „Brňany,“.

24. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za slovo
„Stonařov,“ vkládá slovo „Šimanov,“.
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25. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za slovo
„Stařeč,“ vkládá slovo „Střítež,“.

26. V části „Zlínský kraj“, písm. d) se za slova
„Horní Lhota,“ vkládá slovo „Lipová,“.

27. V části „Zlínský kraj“, písm. j) se za slovo

„Kladeruby,“ vkládá slovo „Krhová,“ a za slovo
„Police,“ se vkládá slovo „Poličná,“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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