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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 a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“). byl jako legislativní 
úkol Ministerstva zemědělství zařazen do podkladů v rámci přípravy návrhu Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2019. 

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci 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 zpřesnění podmínek zjištěné v průběhu 
administrace podávání žádostí o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření 
(dále jen „AEKO“) a žádostí o poskytnutí dotace v letech 2015 až 2018.  

 
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 reflektovat závěry auditního šetření 

Evropské komise RD2/2017/012/CZ, ze kterých vyplývá požadavek na doplnění 
administrativních kontrol v podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku, pokud se jedná o povinnost analýzy vzorků ovoce a zeleniny resp. 
půdy na těžké kovy. V rámci těchto podopatření dochází rovněž k úpravě postupů sledování 
výskytu škodlivých organismů, kdy nově je umožněno za tímto účelem používat 
meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi umožňujícím na základě 
naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika. Tato rizika budou 
žadatelé dále sledovat prostřednictvím mechanických prostředků pro monitoring přítomnosti 
škodlivých organismů. 

 
Dále dochází k úpravě postupů předkládání souhlasných stanovisek orgánu ochrany 

přírody, díky nimž budou moci žadatelé lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky 
(např. sucho) a přizpůsobit jim hospodaření na trvalých travních porostech.  Další úpravou 
v podopatření Ošetřování travních porostů je upřesnění situace, kdy se jedná o přerušení 
pastvy ve vazbě na vyhodnocování povinnosti likvidace nedopasků po skončení pastvy. Tato 
úprava je rovněž součástí podopatření Zatravňování orné půdy a Zatravňování DSO. Dále je 
navrhována úprava parametrů, včetně maximální velikosti biopásů uvnitř dílu půdního bloku.  

 
Právní rámec navrhovaného nařízení vlády č. 75/2015 Sb. je dán těmito předpisy: 

• 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 
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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 
(EZFRV), 

• 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 (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o fondu“). 
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Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je reagovat na zjištění auditu EK 
v případě Integrované produkce ovoce a zeleniny, dále pak upřesnit situace, kdy je v souladu 
se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody možné upravovat plnění vybraných 
podmínek v podopatření ošetřování travních porostů. Dalším cílem předkládaného návrhu 
nařízení vlády je odstranit nedostatky zjištěné v průběhu administrace opatření v roce 2018. 

 
 

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 § 2c odst. 5 

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 těmito předpisy Evropské unie: 

• 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 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, 

• 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. 

 
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). 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný s 

právem Evropské unie. 
 
 
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 
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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 programového období 
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 2018. 
V rámci střednědobého výhledu 2019 – 2020 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. 
 
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. 
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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. 
 
 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, nejen 
s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento 
legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 bez 
požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 - § 9 odst. 2 písm. a) 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy dochází k úpravě textu tak, aby odpovídal 
postupům administrace Agroenvironmentálně-klimatických opatření.  Význam podmínky není 
měněn. Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy dochází k úpravě textu tak, aby 
odpovídal postupům administrace Agroenvironmentálně-klimatických opatření.  Zpřesnění je 
nezbytné, neboť princip vymezování hnízdišť čejky pro potřebu opatření podle § 2 písm. g) je 
odlišný od vymezování pro potřeby realizace ošetřování travních porostů podle § 2 písm. d) 
a § 16, který se k tomuto podopatření explicitně váže, ale již nemá žádný vztah vůči 
podopatření ochrana čejky chocholaté. Z tohoto důvodu, pokud žadatel nesplnil podmínky 
pro zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 22 (díl nebyl v LPIS vymezen 
jako hnízdiště čejky), nebylo na něho možné aplikovat ustanovení § 9 odst. 2 písm. a), neboť 
ten zahrnoval pouze proces popsaný v § 16, který ovšem k podopatření ochrana čejky 
chocholaté nemá žádný vztah. 
 
K bodu 2 - § 12 odst. 5 písm. d) bod 2 
Jedná se u upřesnění textu tak, aby bylo zřejmé, k jakému datu se posuzuje plocha 
jednotlivých pěstovaných druhů ovoce a bylo tak možné jednotně určit, který ovocný druh je 
podle pěstební plochy převládající. V případě, že při kontrole na místě je zjištěna jiná výměra 
jednotlivých pěstovaných druhů ovoce, určí se převládající druh ovoce dle zjištění kontroly 
na místě. 
 
K bodům 3 a 4 - § 12 odst. 10 a 11 a § 15 odst. 11 a 12 
V rámci podopatření integrovaná produkce ovoce i u podopatření integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku je navrhována změna, kterou bude umožněno sledovat případný výskyt 
škodlivých organismů pomocí meteorologických stanic vybavených nejmodernějšími 
technologiemi. Tyto meteorologické stanice kromě měření základních parametrů (teplota, 
vlhkost, srážky, ovlhčení atd.) jsou schopny vyhodnocovat monitoring pravděpodobnosti 
výskytu škodlivých organismů na základě výsledků výzkumu prahových hodnot a sumy 
teplot. V případě, že vyhodnocení monitoringu z meteorologické stanice ukáže, že byla 
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dosažena 100% teplotní suma v oblasti výskytu určitého škodlivého organismu, např. jsou-li 
vyhodnoceny vhodné podmínky pro kladení vajíček květopasa jabloňového, je nutné 
pokračovat ve sledování prostřednictvím monitorovacích pomůcek, například sklepávadla a 
ověřit jím jeho výskyt. Dále je nutné zaznamenat počet odchycených škodlivých organismů a 
přijmout rozhodnutí, zda bude proveden zásah použitím registrovaného přípravku na 
ochranu rostlin, nebo určit, že škodlivý organismus je pod prahem škodlivosti a zásah 
nebude proveden vůbec, anebo bude výskyt dále monitorován a o aplikaci bude rozhodnuto 
později. Sumátor teplot je nastaven tak, aby doporučil nejvhodnější termín pro instalaci 
některých monitorovacích prostředků, jako jsou například lepové desky nebo lapáky, aby 
byly nejlépe zachyceny případné prvotní nálety škodlivých organismů a žadatel mohl zahájit 
aktivní pozorování v sadech nebo u zeleniny. 
Dále se zavádí povinnost žadatelů dokládat Fondu kopie záznamů o výsledcích provedených 
rozborů vzorků půdy, ovoce, jahod a zeleniny. Tato povinnost je zaváděna na základě 
závěrů auditního šetření Evropské komise RD2/2017/012/CZ. 
Současně u podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku je z důvodu této 
povinnosti zavedena i povinnost předkládat kopie evidenčních karet dílů půdních bloků tak, 
aby bylo možné ověřit splnění podmínky stanovené v § 15 odst. 6 písm. f); § 15 odst. 7 písm. 
f) a § 15 odst. 8 písm. e) nařízení vlády – doložení náležitého počtu výsledků rozborů. 
 
K bodům 5 a 6 - § 19 odst. 12 až 15 
Je navržena úprava, díky které budou moci žadatelé na základě souhlasného stanoviska 
místně příslušného orgánu ochrany přírody lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky a 
přizpůsobit jim hospodaření na trvalých travních porostech.  
Změna je zaváděna v reakci na postižení ČR suchem v roce 2017 a 2018. 
 
K bodům 7 a 10 - § 20 odst. 9 a § 22a odst. 7 
Je navržena změna, kterou se uvedou do souladu podmínky pro evidenci pastvy v rámci 
evidence o používání hnojiv podle zákona o hnojivech a podmínek nařízení vlády č. 75/2015 
Sb. Jedná se o situace, kdy žadatel pastvu pouze přeruší na krátké období a kdy v rámci 
pastevních areálů dochází v průběhu pastevní sezony ke krátkodobým přesunům pasených 
zvířat z jednoho dílu půdního bloku na druhý a zpět. 
 
 K bodu 8 - § 21 odst. 5 písm. c) 
Je navržena úprava, kterou dojde ke zmírnění podmínek pro maximální velikost biopásu na 
dílu půdního bloku, což napomůže vyššímu využívání tohoto podopatření zemědělci.  
Navrhovaná změna bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a stav zemědělské krajiny. 
 
K bodu 9 - § 21 odst. 5 písm. e) 
Je navržena úprava, kterou dojde ke zmírnění podmínek pro minimální vzdálenost biopásů 
na dílu půdního bloku, což napomůže vyšší přístupnosti dílů půdních bloků s biopásy pro 
agrotechniku a návazně tak díky větší flexibilitě podmínek napomůže vyššímu využívání 
tohoto podopatření zemědělci.  
Navrhovaná změna bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a stav zemědělské krajiny. 
 
K bodu 11 - § 25 odst. 7 
Jedná se o legislativně technickou změnu, kterou dochází k upřesnění, vůči jakému závazku 
je v případě zjištění nesplnění podmínek vztahována sankce. Například v rámci podopatření 
Zatravňování orné půdy může být žadatel zařazen v několika souběžných závazcích, které 
vznikly v různých letech. Bez provedené změny by byla sankce za porušení podmínky 
v jednom závazku vztahována vůči všem uzavřeným závazkům daného podopatření, což se 
nepovažuje za účelné. 
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K bodům 12, 13 a 14 - § 26 odst. 3 a 4, § 28 odst. 3 a § 33 odst. 8 a 9 
Na základě závěrů auditního šetření Evropské komise RD2/2017/012/CZ je zaváděna 
povinnost žadatelů dokládat záznamy o výsledcích provedených rozborů vzorků půdy, 
ovoce, zeleniny a jahod Fondu. V návaznosti na zavedení této povinnosti je zavedena 
sankce za nesplnění podmínek. Tato sankce je rozdělena dle míry porušení této podmínky.  
V případě, že žadatel nedoloží doklady o výsledcích provedených rozborů vzorků půdy, 
ovoce, zeleniny a jahod ve stanoveném termínu (31. leden), ale současně tyto doklady 
doloží Fondu v období od 1. února do 15. února následujícího kalendářního roku (popř. 
v případě rozborů půdy v období od 1. února do 15. února kalendářního roku, následujícího 
po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden) je dotace snížena o 3 % v rámci 
příslušného podopatření nebo titulu. 
V případě, že žadatel nedoloží doklady o výsledcích provedených rozborů vzorků půdy, 
ovoce, zeleniny a jahod v termínu do 15. února příslušného roku, se dotace neposkytne a 
současně Fond rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace 
poskytnuté za příslušné podopatření nebo titul podle § 2 od počátku závazku. 
Tato sankce je totožná se sankcí ukládanou již dnes za nepředložení záznamů při faktické 
kontrole na místě Fondu. 
Obdobně je stanovena sankce za nepředložení kopií evidenční karty dílu půdního bloku. Při 
nedoložení ve stanoveném termínu (31. leden), ale současně doložení v období od 1. února 
do 15. února následujícího kalendářního roku je dotace snížena o 3 %.  V případě 
nedoložení v termínu do 15. února příslušného roku se dotace v rámci podopatření sníží 
o 25 %. Rovněž tato sankce je totožná se sankcí ukládanou již dnes za nepředložení 
záznamů při faktické kontrole na místě Fondu. 
 
K bodu 15 - Příloha č. 1 
Jedná se o legislativní úpravu s ohledem na ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, který 
byl novelizován zákonem č. 299/2017 Sb., s účinností od 1. 12. 2017. 
 
K Čl. II – k přechodnému ustanovení 
 
Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.  
Výjimka z použití dosavadních předpisů na nedokončená řízení o poskytnutí dotace 
v případě § 19 odst. 15, § 20 odst. 9 a § 22a odst. 7 (novelizační body 6, 7 a 10), je nezbytná 
vzhledem k jednoznačnému výkladu nastavení a uplatnění sankcí za nesplnění podmínky 
podle § 28 odst. 2 písm. b) bod 8, § 28 odst. 2 písm. c) bod 2 a § 28 odst. 1 písm. f) bod 2.  
V případě, že žadatel v rámci plnění podmínky stanovené v § 19 odst. 2 písm. a), odst. 9 
písm. d), odst. 10 písm. a) a b) nebo odst. 11 písm. a); § 20 odst. 8 písm. c) nebo § 22a 
odst. 6 písm. d) provádí pastvu, musí v souladu s § 19 odst. 2 písm. c), odst. 9 písm. f), odst. 
10 písm. f) nebo odst. 11 písm. c), § 20 odst. 8 písm. d) nebo § 22a odst. 6 písm. c) 
likvidovat nedopasky do 30 dnů od skončení pastvy.  Při plnění této podmínky mohlo dojít 
k situaci, kdy žadatel přerušil pastvu na krátké období s maximální délkou trvání 29 dní, kdy 
zvířata nebyla na daném dílu půdního bloku přítomna, avšak byla v tomto časovém úseku na 
díl půdního bloku navrácena. Tato situace, kdy dojde k přerušení pastvy v délce do 29 dní, 
se nebere podle zákona o hnojivech jako trvalé přerušení pastvy a tudíž není nutné plnit 
podmínku podle § 19 odst. 2 písm. c), odst. 9 písm. f), odst. 10 písm. f) nebo odst. 11 písm. 
c); § 20 odst. 8 písm. d) nebo § 22a odst. 6 písm. c) a likvidovat nedopasky.  
Vzhledem k tomu, že tento postup vychází z praxe, je přechodné ustanovení navrženo tak, 
aby se tyto změny týkaly již žádostí o poskytnutí dotace podaných přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 
 
K Čl. III – k účinnosti 
 
Stanovuje se doba účinnosti na 1. březen 2019 s ohledem na potřeby promítnutí a nastavení 
změn pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Fondem. 
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