(2) Standardní ornou půdou se rozumí
a)
zemědělsky obhospodařovaná orná půda, na které se za účelem produkce plodin pěstují v
pravidelném sledu zemědělské plodiny,
b)
nebo

zemědělsky obhospodařovaná půda pod skleníky, pod pevným nebo přenosným krytem,

c)

plochy oseté trávami, pokud jsou pěstovány za účelem produkce osiva travních směsí,

přičemž půda podle písmen a) nebo b) nebo plochy podle písmene c) nejsou travním porostem podle
odstavce 3. Standardní orná půda může zahrnovat i stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 ks
na 1 hektar, přičemž do tohoto limitu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné
prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu. Pěstované rostliny jsou přímo
propojeny kořenovým systémem s půdou.

(3) Travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda využívaná k
pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních plochách nebo uměle osetých plochách,
která je udržována mechanicky nebo pastvou, a která je zahrnuta do střídání plodin na dobu kratší
než 5 let. Trávami a jinými bylinnými pícninami se rozumí botanické druhy trav a jiných bylinných
pícnin, které se vyskytují v České republice na pastvinách a travnatých přírodních stanovištích nebo v
travních osevních směsích, které se převážně využívají se jako krmivo hospodářských zvířat. Rody
jetel, vojtěška a další botanické druhy, které se přirozeně vyskytují na přírodních travních stanovištích
pouze v kombinaci s jinými druhy nebo se pěstují za účelem produkce plodin, jsou považovány za
travní porost, pokud jsou zastoupeny v porostu méně než z 50 %. Travní porost může zahrnovat i
stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 ks na 1 hektar, přičemž do tohoto limitu se nepočítají
dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou
opakovaně úrodu. Pěstované rostliny jsou přímo propojeny kořenovým systémem s půdou.

(4) Úhorem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, včetně ploch
vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v předpise Evropské unie8), která byla v
bezprostředně předcházejícím období nejméně po dobu 1 roku vedena v evidenci půdy s kulturou
standardní orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve
výmladkových plantážích, plocha s víceletými produkčními plodinami, jiná trvalá kultura nebo školka.
Úhor vznikne přírodním osemeněním, založením porostu plodiny, nebo udržováním bez porostu
nebo s pokryvem trav nebo jiných bylinných pícnin. Úhor je nejméně jedenkrát ročně sečen,
mulčován nebo pasen, včetně sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. srpna příslušného
kalendářního roku. Úhor bez porostu je udržován mechanickou kultivací nebo chemickými
prostředky. Úhor může zahrnovat i stromy, pokud jejich hustota nepřesáhne 100 ks na 1 hektar,
přičemž do tohoto limitu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a
rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu. Pěstované rostliny jsou přímo propojeny
kořenovým systémem s půdou.

(5) Trvalým travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je
využívána k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních nebo uměle osetých plochách a
která je udržována mechanicky nebo pastvou. Travní porost nebo úhor s pokryvem trav a jiných

bylinných pícnin, se stává trvalým travním porostem nejpozději po 5 letech, kdy nebyl zahrnut do
střídání plodin. Trávami a jinými bylinnými pícninami se rozumí botanické druhy trav a jiných
bylinných pícnin, které se vyskytují v České republice na pastvinách a travnatých přírodních
stanovištích nebo v travních osevních směsích, které se převážně využívají se jako krmivo
hospodářských zvířat. Rody jetel, vojtěška a další botanické druhy, které se přirozeně vyskytují na
přírodních travních stanovištích pouze v kombinaci s jinými druhy nebo se pěstují za účelem
produkce plodin, jsou považovány za trvalý travní porost, pokud jsou zastoupeny ve vyseté směsi
méně než z 50 %. Trvalým travním porostem se rozumí rovněž plocha, vedená podle § 1 písm. j) v
evidenci půdy, na které se vyskytují i z více než 50 % jiné botanické druhy než trávy a jiné bylinné
pícniny, přičemž zemědělské obhospodařování této plochy probíhá obdobně jako v případě pěstování
trav a jiných bylinných pícnin. Trvalý travní porost může zahrnovat i stromy, pokud jejich hustota
nepřesáhne 100 ks na 1 hektar, přičemž do tohoto limitu se nepočítají dřeviny evidované jako
ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu. Pokud jsou
stromy ve skupině, její maximální výměra je 400 m2. Pěstované rostliny jsou přímo propojeny
kořenovým systémem s půdou.

