
1 

 

IV. 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“).  

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci nového programového 

období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV 2014 - 2020“), který 
byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května roku 2015. Nařízení vlády reflektuje potřeby řešení vzniku nových 
zvláště chráněných území ve vztahu k plnění podmínek nařízení vlády a potřebu zpřesnění 
podmínek zjištěné v průběhu administrace podávání žádostí o zařazení do 
agroenvironmentálně-klimatických opatření (dále jen „AEKO“) a žádostí o poskytnutí dotace 
v roce 2015 a 2016.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle 

čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – agroenvironmentálně-
klimatická opatření.  

 
Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je řešení vzniku nových zvláště 

chráněných území ve vztahu k plnění podmínek nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Důvodem pro 
hlavní navrhovanou změnu je přizpůsobení podmínek provádění AEKO situaci, kdy je na území 
České republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. Zvláště chráněná území a území zařazená v soustavě Natura 2000 
jsou z pohledu AEKO prioritními oblastmi, do kterých jsou cíleny tzv. „nadstavbové tituly“ 
sloužící k udržení příznivého obhospodařování cenných biotopů na trvalých travních porostech. 
Mimo tyto prioritní oblasti, v tzv. „volné krajině“ nemohou být některé z těchto nadstavbových 
titulů realizovány. 

 
AEKO jsou realizována formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku 

zavazuje, že bude po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami AEKO. 
Mezi tyto patří i podmínka dodržení „zařazení“ v příslušném dotačním titulu. Jakákoli změna 
zařazení mezi tituly v průběhu trvání závazku je považována za nesplnění podmínek. Žadatel je 
povinen v takovém případě navrátit veškeré dotace poskytnuté na příslušné pozemky, a to od 
počátku trvání závazku. Požadavek na dodržení víceletého závazku vychází z čl. 28 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 a vychází z podstaty a účelu AEKO, kterým je 
v případě cenných stanovišť na trvalých travních porostech jejich dlouhodobé šetrné 
obhospodařování, vedoucí k jejich udržení, popřípadě zlepšení stavu.  

 
V situaci, kdy je na území České republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území, je 

změna zařazení do titulu a tím i změna podmínek hospodaření, které je žadatel povinen plnit, 
žádoucí. Změnou volby konkrétního nadstavbového titulu dojde k uvedení do souladu 
zemědělského hospodaření v dané oblasti a způsobu péče o nově vyhlášené zvláště chráněné 
území, definovaném v plánu péče při jeho vyhlášení. 
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Dále dochází k úpravě podmínek provádění podopatření integrovaná produkce zeleniny 

a jahodníku z důvodu změny nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Nově je vyžadováno zajištění provedení 
odběru vzorků půdy před každým výsevem nebo výsadbou a jejich následný rozbor za 
účelem zjištění obsahu dusíku v půdě pouze akreditovanou laboratoří. Změna je nezbytná, 
neboť nitrátová směrnice, jakožto obecně platný právní předpis, je podle čl. 28 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 tzv. „baseline“ pro agroenvironmentálně 
klimatická opatření a podmínky AEKO musí jít nad tuto „baseline“. 

 
Dalšími navrhovanými změnami dochází k uvedení do souladu textu nařízení vlády č. 

75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění 
pozdějších předpisů s textem nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
(dále jen „nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů a s textem zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rostlinolékařský zákon“).  

 
Některé navrhované změny nařízení vlády jsou důvodem změny programového 

dokumentu PRV a budou ohlášeny podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014. Konkrétně se 
jedná například o podopatření ošetřování travních porostů – titul ochrana chřástala polního, 
kdy je do podmínek pro poskytnutí dotace doplňován zákaz příkrmu pasených zvířat.  

 
Právní rámec navrhovaného nařízení vlády o změně nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o 

podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, je dán: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 
1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění. 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo 
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
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 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost, 

 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla 

pro provádění AEKO, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných 
podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících na zemědělské 

půdě při dodržení příslušného způsobu hospodaření definovaného tímto nařízením. 
 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

 obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, 

 zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 

 plní podmínky pro poskytnutí dotace. 
 
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie 

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“) a zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o fondu“). 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je řešení situace vzniku nového zvláště 

chráněného území ve vztahu k plnění podmínek AEKO a zpřesnit podmínky provádění 
opatření od roku 2017. 

 
Při zachování stávajícího stavu by nebyly reflektovány priority péče o nově vyhlášené 

zvláště chráněné území a provádění AEKO, což by vedlo k nesouladu mezi hospodařením 
dotčených zemědělských subjektů a ochranou přírody v dané oblasti. Dále by byly některé 
definice používané v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. odlišné od definic používaných v nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. a v rostlinolékařském zákoně. Nebyly by odstraněny nepřesnosti ve 
znění některých podmínek, které byly na základě zkušeností s administrací žádostí z let 
2015 a 2016 vyhodnocené jako problematické pro žadatele. 

 
V konečném důsledku toto může vést až k ohrožení čerpání finančních prostředků 

ze zdrojů Evropské unie. 
 
Novelizací nařízení vlády dojde k řešení situace vzniku nového zvláště chráněného 

území ve vztahu k plnění podmínek AEKO a odstranění nepřesností v textaci stávajícího 
znění, které způsobovalo ztíženou administraci podávání žádostí o dotaci v roce 2015 a 
2016. Provedenými úpravami se zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie. Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci. 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 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 
pozdějších předpisů. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie: 

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s těmito předpisy Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění. 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro 
zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu 
na rozvoj venkova a podmíněnost, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního 

plánu uvedeného v PRV 2014 - 2020, který byl schválen vládou České republiky a 
Evropskou komisí dne 26. 5. 2015. Podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) 
č. 1305/2013 jsou všechna opatření PRV 2014 - 2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské 
unie jedinou sazbou ve výši maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České 
republiky rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve 
výši 25 %. Dne 20. srpna 2015 Vláda ČR usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování 
z veřejných zdrojů na 35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014 - 2020 je 
předmětem 2. modifikace PRV 2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 22. 6. 2016. Alokace finančních prostředků AEKO 
v letech 2014 - 2020 je v PRV stanovena ve výši 905,023 mil. EUR celkových veřejných 
výdajů, nicméně tato částka v sobě zahrnuje i finanční prostředky na pokrytí závazků 
z programových období 2004 - 2006 a 2007 - 2013. Míra kofinancování tohoto opatření 
z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 

v připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2017. 
V rámci střednědobého výhledu 2018 – 2019 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter 

nepředpokládá zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty.  

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že budou převážně neutrální.  
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel. 
 
Návrh nařízení vlády předpokládá pouze kladné dopady na životní prostředí, neboť 

podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu, kvalitu vody, 
prevenci před povodněmi a prevenci degradace půdy. 

 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 

diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 

korupčního rizika. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování daných ustanovení. 
 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

ČÁST PRVNÍ 
K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2 
Na základě dlouhodobého požadavku Ministerstva životního prostředí a potřeby reflektovat 
situaci, kdy je vyhlášeno nové zvláště chráněné území, ve kterém mají žadatelé odlišné 
podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů, je zaváděn mechanismus 
který žadatelům umožní v rámci stávajícího závazku bezsankčně změnit zařazení 
ze základního titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny do některého 
z nadstavbových titulů, pokud je tento na příslušném dílu půdního vymezen orgánem 
ochrany přírody.  
Žadatel bude moci dobrovolně požádat o změnu zařazení prostřednictvím podání Žádosti o 
změnu zařazení. Fond na základě této žádosti a při splnění všech předepsaných podmínek, 
žadateli změní zařazení ze základního titulu do nadstavbového titulu, a to s ohledem na 
platné vymezení orgánem ochrany přírody na konkrétním dílu půdního bloku. Nový závazek 
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tím žadateli nevzniká a žadatel dokončí původní pětileté období trvání závazku v novém 
titulu. 
Z důvodu kontrolovatelnosti je zároveň vyžadováno, aby žadatel v žádosti uvedl, že se jedná 
o změnu titulu z důvodu uvedeného v písmenu c). 
  
K bodu 3 
Dochází k legislativně technické úpravě v návaznosti na nařízení vlády č. 63/2016 Sb., kterým 
došlo ke změně podopatření Integrovaná produkce zeleniny na podopatření Integrovaná 
produkce zeleniny a jahodníku a rozdělení tohoto podopatření na 2 tituly (zelenina/jahodník). 
 
K bodu 4 
Jedná se o legislativně technické úpravu. 
 
K bodům 5 a 11 
Navrhuje se zrušení povinnosti pro žadatele dokládat kopii potvrzení o absolvování 
povinného školení v podopatření Integrovaná produkce ovoce nebo podopatření Integrovaná 
produkce révy vinné na Fond. Povinná školení pro žadatele v podopatření Integrovaná 
produkce ovoce a podopatření Integrovaná produkce révy vinné jsou zajišťována Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“), který vede jmenné 
seznamy účastníků školení a který vydává certifikát o absolvování tohoto školení. Pro 
potřeby kontroly plnění podmínky absolvování každoročního školení je ÚKZÚZ schopen na 
vyžádání od Fondu předložit evidenci účastníků školení. Tímto odpadá potřeba nutit žadatele 
k zasílání kopie vystaveného certifikátu absolvování školení na Fond. Návrhem se snižuje 
byrokratická zátěž žadatelů. 
 
K bodům 6 až 9 
Návrhem se text nařízení uvádí do souladu s textem nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Nově 
budou moci žadatelé v podopatření Integrovaná produkce ovoce podat žádost i na produkční 
plochu, která tvoří pouze část výměry dílu půdního bloku, a to i v případě, že se na zbývající 
ploše dílu půdního bloku nachází výsadba ovocných stromů, které nejsou způsobilé pro 
podporu v podopatření integrovaná produkce ovoce. 
 
K bodům 10 a 12 až 14  
Návrhem je text nařízení vlády uváděn do souladu s textací zákona o rostlinolékařské péči. 
Dochází ke sjednocení používané terminologie. 
 
K bodům 15 až 17 
V návaznosti na změnu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu (dále jen „nitrátová směrnice“) je v podopatření Integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku upravována povinnost provádět před každým výsevem nebo výsadbou 
zeleniny odběry vzorků půdy za účelem zjištění obsahu dusíku. Nově jsou žadatelé povinni 
zajistit jak provedení odběru vzorku půdy, tak i jeho následný rozbor pouze akreditovanou 
laboratoří. Změna je nezbytná, neboť nitrátová směrnice, jakožto obecně platný právní 
předpis, je podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 tzv. „baseline“ 
pro AEKO a podmínky AEKO nemohou být mírnější, než je tato „baseline“. 
 
K bodům 18, 19, 36, 41, 44 a 47  
Na základě zkušeností s administrací žádostí o dotaci v roce 2015 a na základě podnětů 
odborné veřejnosti je upravován způsob výpočtu při stanovení intenzity chovu 
hospodářských zvířat (dále jen intenzita chovu“) pro potřebu kontroly splnění podmínky 
dodržení intenzity chovu max. 1,15 VDJ na hektar trvalých travních porostů (dále jen „TTP“) 
podpořených v podopatření Ošetřování travních porostů (dále jen „OTP“), tzv. „intenzity 
1,15“. Do výpočtu intenzity 1,15 budou nově na místo TTP způsobilých pro poskytnutí dotace 
zahrnovány TTP zařazené v daném roce v závazku v některém z titulů OTP, s výjimkou TTP 
zařazených do titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky (již dnes do výpočtu 
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nezahrnovány). Navrhovanou úpravou dojde ke zjednodušení stanovení intenzity 1,15, 
neboť Fond i žadatel budou po celou dobu kontrolního období intenzity chovu znát přesnou 
výměru TTP, která je do výpočtu zahrnuta. Oproti tomu při vztažení intenzity 1,15 vůči TTP 
způsobilému k poskytnutí dotace v OTP je plocha TTP zahrnovaného do výpočtu až plocha 
na kterou je skutečně vyplácena dotace, tj. plocha očištěná o případná zjištění vedoucí 
k neposkytnutí dotace na určitou část TTP. Tato zjištění ovšem mohou nastat až po 
kontrolním období intenzity chovu a žadateli je tak plocha TTP zahrnutých do výpočtu zpětně 
snižována. Toto zpětné snižování může vést k nesplnění podmínky dodržení intenzity 1,15 i 
v případě, kdy žadatel v průběhu kontrolního období intenzitu 1,15 vůči aktuální ploše TTP 
v OTP plnil. 
Nové znění podmínky zafixuje výměru TTP zahrnutou do výpočtu intenzity 1,15 provázáním 
na v daném kalendářním roce zařazené TTP. Tato výměra není, až na výjimky, závislá od 
kontrolních zjištění a způsobilosti k výplatě dotace a žadatel tak po celou dobu trvání 
kontrolního období bude vědět, vůči jaké výměře mu bude plnění podmínky dodržení 
intenzity 1,15 kontrolováno. 
V § 27, § 28, § 29 a § 30 dochází k úpravě stávajícího textu tak, aby reflektoval změny 
navržené v § 17. Nedochází ke změně výše udělované sankce za nesplnění podmínek 
dodržení intenzity chovu hospodářských zvířat.  
 
K bodu 20 
Návrhem je upravován termín, do kterého minimálně musí žadatelé ponechat nepokosené 
plochy na dílech půdních bloků zařazených v titulech Obecná péče o extenzivní louky a 
pastviny, Mezofilní a vlhkomilné louky (MVL) a Horské a suchomilné louky (HSL) s výměrou 
nad 12 ha, popřípadě na dílech s výměrou nižší, na kterých se žadatel zavázal dobrovolně 
nepokosené plochy ponechat. Ve stávajícím znění nařízení vlády je tento minimální termín 
stanoven na 15. srpna příslušného kalendářního roku. V titulech MVL a HSL jsou ovšem 
některé termíny provádění sečí stanoveny až za tento datum (od 15. července do 31. srpna 
nebo od 15. srpna do 30. září). Žadatelé tak nemuseli nepokosené plochy ponechat, přesto 
že v žádosti o dotaci deklarovali ponechání nepokosených ploch a obdrželi na příslušný díl 
doplňkovou platbu za ponechání nepokosených ploch. Termín pro ponechání nepokosených 
ploch je nově v případě pozdních termínů sečí upravován tak, aby byl žadatel povinen 
ponechat nepokosenou plochu i v těchto případech a neobdržel doplňkovou platbu 
neoprávněně. 
 
K bodům 21 a 30 
Navrhovanou změnou je umožněno žádat o doplňkovou platbu za ponechání nepokosených 
ploch i na dílech půdních bloků s výměrou nižší než 12 ha. Z důvodu poměrně striktních 
podmínek pro ponechání nepokosených ploch, včetně sankcí za jejich nesplnění se 
nepředpokládá masový zájem žadatelů o tuto možnost. Předpokládá se minimální finanční 
dopad na rozpočet AEKO. V roce 2016 byly nepokosené plochy dobrovolně ponechány na 
51 dílech půdních bloků se souhrnnou výměrou 295 ha. 
 
K bodu 22 
Návrhem je zpřesňován text podmínky upravující možnosti hnojení na TTP zařazených 
v titulu Horské a suchomilné louky hnojené, a to tak, aby bylo zřejmé, že je žadatel povinen 
provést jednou za závazek hnojení, ale zároveň nesmí hnojit více než jednou za závazek. 
Návrhem není měněn smysl podmínky ani nejsou zaváděny další požadavky na žadatele.  
 
K bodu 23 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je upravován odkaz v § 19 odst. 7 písm. a) 
tak, aby odkazoval na původně zamýšlený § 19 odst. 7 písm. e), ke které se text písmene a) 
v této části vztahuje. 
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K bodu 24 
Na základě dlouhodobého požadavku MŽP a s ohledem na účel dotačního titulu Ochrana 
modrásků jsou návrhem upravovány podmínky pro provádění sečí na TTP zařazených 
v tomto titulu. Žadatel je povinen provádět seč pouze ve stanoveném období, tj. do 10. 
června nebo od 1. do 30. září nebo do 10. června a zároveň od 1. do 30. září. Prováděním 
sečí mimo stanovené termíny může dojít k likvidaci krmné rostliny modrásků krvavce totenu, 
včetně vývojových stádií modrásků, čímž dojde k likvidaci předmětu dotace. Podpora je pak 
vyplácena neúčelně. Navrhovaná úprava zajistí, aby byla seč prováděna  mimo  období 
rozmnožování modrásků a byl naplněn účel dotačního titulu Ochrana modrásků. 
 
K bodům 25, 26 a 38 
Na základě požadavku MŽP je doplňován zákaz provádění příkrmu na TTP zařazených 
v dotačním titulu Ochrana chřástala polního. Umožnění podávání příkrmu prodlužuje pobyt 
zvířat na lokalitě po dobu delší, než dokáže zajistit přirozená úživnost stanoviště. Úpravou 
podmínky dojde k zamezení příliš intenzivní pastvě na TTP zařazených v tomto titulu, čímž 
bude zabráněno degradaci stanoviště. Podmínka je již zavedena ve všech nadstavbových 
titulech podopatření OTP, kde je umožněna pastva hospodářských zvířat. 
Zároveň dochází k úpravě sankčního systému, kdy je za porušení této podmínky stanovena 
sankce ve výši 10 %. 
 
K bodu 27 
Návrhem je upravován nejzazší termín pro provádění údržby TTP zařazených v titulu 
Druhově bohaté pastviny na plochách spadajících do LFA oblasti H1. V těchto oblastech 
s vyšší nadmořskou výškou dochází k posunu vegetačního období, kterému je nutné 
přizpůsobit podmínky provádění titulu Druhově bohaté pastviny. 
 
K bodu 28 
Na základě požadavků zemědělské praxe povolován příkrm hospodářských zvířat na plochách 
zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny, a to na základě souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody.  
 
K bodu 29 
Jedná se o legislativně technickou úpravu textu, kterou se nemění význam ani rozsah 
vyžadovaných podmínek. Za slovo hektar jsou doplňována slova „dílu půdního bloku“, aby 
bylo zřejmé, k jaké výměře se daná podmínka vztahuje. 
 
K bodu 31 
Na základě požadavku Fondu je návrhem doplňována podmínka, že doklady prokazující 
množství a kvalitu osiva nebo sadby, předkládané v průběhu kontroly na místě Fondu, musí 
být vystaveny na jméno žadatele. Navrhovaná změna je v souladu s účelem AEKO, neboť 
žadatelům je v příslušných podopatřeních a titulech v poskytované dotaci kompenzován 
náklad na pořízení osiva nebo sadby. 
 
K bodům 32 a 33 
Návrhem je zmírňována sankce za nesplnění podmínky ponechání nepokosené plochy o 
výměře vyšší než 1 ha. Navrhovanou úpravou dojde k zavedení mírnějšího postihu při 
nesplnění podmínky na výměře 1 – 1,1 ha. Při nesplnění podmínky na výměře vyšší než 1,1 
ha je zachována stávající úroveň sankce. 
 
K bodům 34, 35, 42 a 43 
Návrhem je upravován sankční mechanismus při nesplnění podmínky provádění likvidace 
nedopasků v podopatření Zatravňování orné půdy a podopatření Zatravňování drah 
soustředěného odtoku tak, aby byl v souladu se sankčním systémem uplatňovaným za 
nesplnění obdobné podmínky v podopatření Ošetřování travních porostů. Nově není za 
nesplnění podmínky udělována sankce ve formě snížení dotace o 3 % na veškeré plochy 
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zařazené v příslušném podopatření, nýbrž snížení dotace pouze na dílu půdního bloku kde 
k porušení došlo, a to o 25 %. 
 
K bodům 37, 39, 40, 45 a 46 
Návrhem je upravován sankční mechanismus při nesplnění podmínky údržby travního 
porostu v podopatření Zatravňování orné půdy tak, aby byl v souladu se sankčním systémem 
uplatňovaným za nesplnění obdobné podmínky v podopatření Ošetřování travních porostů. 
Návrhem není upravováno procentuální snížení dotace při nesplnění podmínky údržby 
travního porostu. Změnou dojde k úpravě, kdy nově bude snížení dotace za nesplnění 
podmínky uplatněno vůči ploše zařazené v příslušném titulu namísto stávajícího uplatnění 
snížení vůči všem plochám zařazeným v podopatření zatravňování orné půdy. Jedná se o 
zmírnění sankce udělované žadatelům za nesplnění podmínky. 
 
K bodu 48 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je upravován odkaz v tabulce A přílohy č. 10 
tak, aby odkazoval na příslušnou část nařízení vlády, ke které se příloha vztahuje. 
 
 
K Čl. II -  Přechodná ustanovení: 
Vzhledem k tomu, že navrhované změny týkající se úpravy sankčního systému jsou 
provedeny ve prospěch žadatele, je přechodné ustanovení navrženo tak, aby se tyto změny 
týkaly již žádostí o poskytnutí dotace podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
ČÁST DRUHÁ 
K Čl. III a IV 
Navrhovanou změnou se text nařízení vlády č. 79/2007 Sb. uvádí do souladu se zněním 
textu nařízení vlády č. 75/2015 Sb., kde již byla možnost uplatnění pardonovaného důvodu 
snížení zařazené výměry z důvodu mimořádné aktualizace zrušena nařízením vlády č. 
63/2016 Sb. Pardonovaný důvod „provedení mimořádné aktualizace LPIS“ je velmi obtížně 
administrovatelný z důvodu jeho prokazatelnosti na části dílu půdního bloku při 
komplexnějších změnách, jako je mimořádná aktualizace společně se slučováním nebo 
dělením dílů půdních bloků. Zároveň je pardonovaný důvod mimořádná aktualizace LPIS jen 
minimálně využíván (v roce 2015 činil důvod MA pouze 0,3 % výměry všech změn 
v zařazení). Pro žadatele tato změna nebude mít výraznější dopad, neboť je v AEO zaveden 
pardonovaný důvod snížení zařazené výměry až o 15 % původně zařazené výměry, který lze 
pro případ změn v LPIS použít, je snáze administrovatelný a méně byrokraticky zatěžuje 
žadatele. 
 
ČÁST TŘETÍ 
K Čl. V - Účinnost: 
Stanovuje se doba účinnosti na 1. března 2017 s ohledem na potřeby promítnutí a nastavení 
změn pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Fondem. 
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