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Přehled zkratek
AEO
AZV
DPH
EAFRD
ES
EU
Euratom
FKSP
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HRDP
HW
ICT
KLASA
LFA
LPIS
Natura 2000
OP
PR
PRV
PUZČ
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SOM
SOT
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SSP
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Agroenvironmentální opatření
Agentury pro zemědělství a venkov
Daň z přidané hodnoty
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropské společenství (od roku 1999)
Evropská unie
Evropské společenství pro atomovou energii
Fond kulturních a sociálních potřeb
Globální polohový systém
Horizontální plán rozvoje venkova
Hardware
Informační a komunikační technologie
Značka kvality domácích potravin
Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Platby
za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
Registr půdy
Soustava chráněných území evropského významu
Operační program
Public relations = vztahy s veřejností
Program rozvoje venkova
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Jednotná platba na plochu
Sušené odstředěné mléko
Společná organizace trhu
Zvláštní podpora
Oddělená platba za cukr
Oddělená platba za rajčata
Státní zemědělský intervenční fond
Společná zemědělská politika
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Přehled legislativy
Legislativa ČR
Zákony
256/2000 Sb. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Vyhlášky
365/2010 Sb. Vyhláška č. 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády
180/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 180/2004 Sb., o provádění některých opatření společné organizace
trhu s obilovinami
181/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných
organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské
výrobky a zpracované zemědělské výrobky
205/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem
a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory
spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách
zařazených do sítě škol
241/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým
oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
242/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření)
245/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření
společné organizace trhu s vínem
308/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin
na zemědělské půdě určených pro energetické využití
655/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců,
zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání
skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
69/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace
v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
podnikatele
197/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich
uvádění na trh
45/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené
platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
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47/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 47/2007 Sb., 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
75/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní
znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech
Natura 2000 na zemědělské půdě
79/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření
239/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zalesňování zemědělské půdy
285/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 285/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných
podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
95/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek oddělené platby
za rajčata určená ke zpracování
112/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
národních doplňkových plateb k přímým platbám
147/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zachování hospodářského lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
318/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace
trhu s ovocem a zeleninou
53/2009 Sb. Nařízení vlády ČR č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na lesnicko-environmentální opatření
478/2009 Sb. Nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích
zařízeních
373/2010 Sb. Nařízení vlády ČR č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády ČR
č. 285/2007 Sb.
173/2011 Sb. Nařízení vlády ČR č. 173/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
60/2012 Sb. Nařízení vlády ČR č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
zvláštní podpory zemědělcům
Legislativa EU
Nařízení Komise
817/2004 Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu
917/2004 Nařízení Komise (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 797/2004, o opatřeních v oblasti včelařství

3

884/2006 Nařízení Komise (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného
skladování Evropským zemědělským záručním fondem a o zaúčtování operací veřejného
skladování platebními agenturami členských států
952/2006 Nařízení Komise (ES) č. 952/2006, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)
č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
1974/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
376/2008 Nařízení Komise (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem
pro zemědělské produkty (kodifikované znění)
501/2008 Nařízení Komise (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských
produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
555/2008 Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví
vína
657/2008 Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých
mléčných výrobků žákům ve školách
288/2009 Nařízení Komise (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny
a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu
Ovoce do škol
436/2009 Nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů
pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy
vedené v odvětví vína
612/2009 Nařízení Komise (ES) č. 612/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
1120/2009 Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu
jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se
zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
1122/2009 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní
a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených
v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost
v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
1272/2009 Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů
v rámci veřejné intervence
K(2010) 4312 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 29. června 2010, schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu v souladu
s nařízením (ES) č. 501/2008
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65/2011 Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem
na opatření na podporu rozvoje venkova
543/2011 Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví
výrobků z ovoce a zeleniny
C(2012) 4334 Rozhodnutí komise (EU) ze dne 28. června 2012, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích
zemích v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
C(2013) 2261 Rozhodnutí komise (EU) ze dne 25. dubna 2013, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích
zemích v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
Nařízení Rady
1257/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu a o změně a zrušení některých nařízení
1290/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování společné zemědělské politiky
1698/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
2006/144/ES Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006, o strategických směrech Společenství pro rozvoj
venkova (programové období 2007 - 2013)
2007/436/ES Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 7. června 2007, o systému vlastních zdrojů Evropských
společenství
1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
3/2008 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007, o informačních a propagačních
opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
72/2009 Nařízení Rady (ES) č. 72/2009, o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení
(ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008,
(ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS)
č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES)
č. 315/2007
73/2009 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor
pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES)
č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003
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