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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
 

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

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství je předkládán 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 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001. 

  
Nařízení vlády reaguje na blížící se konec programového období 2014-2020, kde je 

předpokládáno ukončení příjmu žádostí o zařazení v rámci opatření Ekologické zemědělství 
implementovaného prostřednictvím nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění 
opatření ekologické zemědělství (dále jen „nařízení vlády č. 76/2015 Sb.“).   

 
Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle 

čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – opatření ekologické 
zemědělství. 

 
Hlavním cílem předkládaného nařízení vlády je reagovat na ukončování programového 

období 2014-2020, tj. stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující opatření 
ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené níže 
uvedenými obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto 
platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového 
období 2021-2027 starými závazky z programového období 2014-2020, které by do značné 
míry omezovalo prostor pro financování nových výzev.  

 
Opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 (dále jen „opatření 

EZ“) má za úkol podpořit zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekologické 
zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je šetrné ke složkám životního 
prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou 
hodnotou. Cílem je posílit prevenci degradace půdy, zejména snížením rizika vodní a větrné 
eroze a acidifikaci půd. Velmi důležité je i zachování a obnova cenných stanovišť na 
zemědělsky využívané půdě z hlediska druhové různorodosti a v neposlední řadě také 
zvýšení ekologické stability, estetické hodnoty a funkčního propojení krajiny. Ekologický 
způsob hospodaření dále zajišťuje vysoký standard v tvorbě životních podmínek 
hospodářských zvířat. 

 
V souvislosti s přípravami na ukončování programového období 2014-2020 je plánováno 

v rámci PRV k ukončení příjmu žádostí o zařazení do opatření EZ podle nařízení vlády č. 
76/2015 Sb. počínaje rokem 2020. Nicméně s ohledem na pozitivní efekty opatření EZ je 
nezbytné zajistit implementaci tohoto opatření i po ukončení příjmu žádostí o zařazení do 
pětiletého závazku. Součástí rozhodnutí o ukončení příjmu žádostí bylo i rozhodnutí 
o možnosti uzavírat zkrácené navazující závazky. V návaznosti na technické konzultace 
s EK v lednu 2019 je předpokládáno umožnit kratší navazující závazky v délce trvání 2 roky. 
O možnosti uzavírat navazující závazky ekologického zemědělství v délce trvání 2 let bylo 
rozhodnuto i z toho důvodu, že na půdě Evropské komise je v souvislosti se zpožděním ve 
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schvalování právních předpisů pro období 2021-2027 a ve schvalování víceletého finančního 
rámce stále více zmiňováno přechodné období v délce trvání 1 až 3 let.  

 
 Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit žadatelům o dotaci 

pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí, aniž by došlo 
k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky 
uzavřené v období 2014-2020. Tímto krokem bude moci Česká republika v programovém 
období 2021-2027 reagovat na nové výzvy v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji 
a v oblasti klimatu. V rámci navazujícího opatření EZ bude podporováno hospodaření 
v režimu ekologického zemědělství a v režimu přechodu na něj principy, které přímo navazují 
na principy stanovené v rámci nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  

  
Platnou právní úpravu tvoří následující předpisy Evropské unie pro poskytování podpor 

podle PRV 2014-2020 a národní právní předpisy umožňující provádění opatření PRV 2014-
2020: 

Právní rámec navrhovaného nařízení vlády 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 ze 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 Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném 
znění, 

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, 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, 

• 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. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 

o správních poplatcích, 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. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
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Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  
pro provádění opatření ekologické zemědělství, proces administrace a stanovení sankcí 
za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Principy navrhovaného nařízení vlády včetně podmínek pro poskytnutí dotace byly již 

předběžně diskutovány s Evropskou komisí v rámci Monitorovacího výboru PRV a budou 
součástí modifikace programového dokumentu PRV.  

 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

− provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,  
− je vedena v evidenci zemědělského podnikatele,  
− hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství,  
− 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“). 
 

Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je umožnit žadatelům o dotaci 
pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí aniž by došlo 
k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky 
uzavřené v období 2014-2020. 

 
Vlastní legislativní řešení návrhu nařízení vlády v maximální možné míře vychází 

ze stávajícího nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.   

 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o zemědělství, 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 slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů 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, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBFREZZIM)



4 
 

− Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze 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 Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném 
znění, 

− Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, 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, 

− 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. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 

o správních poplatcích, 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. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou 
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 dosah 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. května 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 %. 
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Dne 20. srpna 2015 vláda České republiky 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. června 2016. Alokace finančních prostředků 
opatření ekologické zemědělství v letech 2014-2020 je v PRV stanovena ve výši 330,71 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 2020. 
V rámci střednědobého výhledu pro rok 2021 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 

 
S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ani na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Předkládaný návrh nařízení vlády bude mít za následek nepatrné zvýšení administrativní 

a kontrolní náročnosti, kterou Fond však zajistí v rámci stávajících kapacit. 
 
Návrh nařízení vlády v žádném případě nepředpokládá nárůst počtu žadatelů 

na opatření ekologické zemědělství, zejména z toho důvodu, že způsobilá plocha je 
omezena pouze na díly půdních bloků, které již v roce 2019 figurovaly v režimu podpory.  

 
Financování opatření je zajištěno v rámci finančního plánu uvedeného v PRV 2014- 

2020 schváleného vládou ČR a Evropskou komisí a tudíž nemůže nijak zatěžovat státní 
rozpočet nad schválený rámec. 

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

že budou převážně neutrální.  
 
Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, nejsou předpokládány. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 
 
 

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

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  
se zákazem diskriminace a nenarušuje rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
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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 a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora dotace. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Fondu, jakož i regulací stanovených 
právem Evropské unie. 

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

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1: 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy tohoto nařízení, kterým je stanovení 
podrobných podmínek v rámci opatření „navazující opatření ekologické zemědělství“ 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programovém období 2014 - 2020. 
Uvedené opatření navazuje na opatření Ekologické zemědělství prováděné podle podmínek 
stanovených nařízením vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství.   
 
K § 2 

Stanoví podmínky pro žadatele o zařazení do navazujícího opatření ekologické 
zemědělství a základní proces posouzení žádosti o zařazení.  

 
Odstavec 1 stanovuje definici žadatele o podporu v navazujícím opatření ekologické 

zemědělství. Žádost o zařazení může podat pouze fyzická nebo právnická osoba, která 
hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství, ke dni podání žádosti je 
registrována v systému ekologického zemědělství a zemědělsky hospodaří na definované 
minimální výměře. 

 
Odstavec 2 stanoví náležitosti, které musí být uvedeny v žádosti o zařazení. V této 

žádosti bude uveden seznam dílů půdních bloků spolu s jejich výměrou, které žadatel 
požaduje zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství. 

 
Odstavec 3 stanoví podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku zařadit do tohoto 

opatření. Jedná se o podmínky kombinovatelnosti dvou různých opatření na jednom dílu 
půdního bloku. Zároveň se stanoví, že navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního 
bloku, jehož převážná část (více než 50 %) byla k 31. 12. 2019 zařazena v rámci opatření 
ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

Odstavec 4 stanovuje období trvání závazku pro navazující opatření ekologické 
zemědělství. Z čl. 29 odstavce 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 vyplývá, že závazky v rámci 
opatření ekologické zemědělství se uzavírají na období 5 až 7 let, nicméně pokud nové 
závazky přímo navazují na závazky vykonané během počátečního období (tj. po uplynutí 5 
let), mohou členské státy rozhodnout o kratším období závazku. V souladu s modifikací 
programového dokumentu Programu rozvoje venkova jsou závazky uzavírány na období 2 
let a pouze na celý díl půdního bloku.  

 
Odstavec 5 stanoví, že žádost o zařazení musí být doručena na předtištěném formuláři 

platební agentuře, kterou je Fond, a to v termínu, který je stanoven na 15. května.  
 
Odstavec 6 stanovuje, že při splnění zákonných podmínek je žadatel zařazen 

do navazujícího opatření ekologické zemědělství.  
 
Odstavec 7 stanoví podmínky nakládání s již podanou žádostí o zařazení do doby 

zařazení a možnosti její úpravy ze strany žadatele. 
 

Poznámka – v textu návrhu nařízení vlády je pro vazbu na nové nařízení vlády 
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření použita 
formulace „nařízení vlády č. xxx/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření“, resp. „nařízení vlády č. xxx/2019 Sb.“ (příslušné 
číslo bude následně do textu doplněno v redakci Sbírky zákonů).  
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K § 3 
Určuje pravidla pro případy, že žadatel má zájem zvýšit zařazenou výměru zemědělské 

půdy v průběhu příslušného dvouletého závazku. Oproti podmínkám stanoveným v nařízení 
vlády č. 76/2015 Sb. není stanoven maximální limit výměry navýšení. Zvýšit lze výměru již 
zařazených dílů půdních bloků nebo lze požádat o zařazení nového dílu půdního bloku.  

 
Při zvýšení zařazené výměry lze zařadit pouze celý díl půdního bloku. 
 
Odstavec 3 stanoví, že žádost o zvýšení zařazené výměry musí být Fondu doručena 

na předtištěném formuláři nejpozději v termínu pro podání žádosti, což je 15. květen 
příslušného kalendářního roku. 

 
Odstavec 4 stanoví, že na základě takto podané žádosti bude rozhodnuto o zařazení 

na zvýšenou výměru zemědělské půdy do příslušného podopatření.  
 

K § 4 
Stanoví pravidla procesního postupu v případě snížení zařazené výměry. V průběhu 

trvání závazku může žadatel požádat o snížení výměry dílu půdního bloku popřípadě 
o vyřazení dílu půdního bloku z opatření ekologické zemědělství. 

 
Odstavec 2 stanoví, že žádost o snížení zařazené výměry musí žadatel podat Fondu 

na předtištěném formuláři ve stanoveném termínu.  
 
Odstavec 3 stanoví, že uvedené lhůty se nezohlední v případě zásahu vyšší moci 

oznámené podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v 
platném znění, a čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

 
Odstavec 4 vymezuje důvody vedoucí ke snížení zařazené výměry, které žadatel uvádí 

do žádosti o snížení zařazené výměry. Jedná se o možnost úpravy výměry na úrovni 10 % 
původního zařazení. Předložené nastavení vychází z výkladu Komise umožňujícího 
zohlednit národní specifika, kdy se jedná zejména o půdní držbu nebo vlastnické a nájemní 
vztahy v rámci evidence využití půdy.  

 
Odstavec 5 stanoví postup úpravy zařazení ve vztahu k podávaným změnovým 

žádostem o zařazení. 
 
Odstavce 6 a 7 upravují postup Fondu v případě, že bylo zjištěno z evidence využití 

zemědělské půdy snížení výměry nebo změna podmínek závazku. Fond v tomto případě 
rozhodne o snížení zařazené výměry i v případě, že žadatel nepodal v příslušném 
kalendářním roce žádost o změnu zařazení. 

 
K § 5 

Stanoví podmínky pro každoroční podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 
příslušného dvouletého období závazku. Žádost se podává do 15. května na předtištěném 
formuláři v rámci jednotné žádosti, jedná se o termín stanovený na základě čl. 13 odst. 1 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 

 
Odstavec 2 blíže definuje atributy dílů půdních bloků, na které žadatel požaduje dotaci 

v rámci přechodu na ekologickou produkci a v rámci ekologické produkce.  
 
Odstavec 3 stanovuje taxativní výčet zemědělských kultur podle evidence využití půdy 

(viz nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů), na kterou lze v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství 
žádat o dotaci. 
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Odstavec 4 blíže stanoví bližší náležitosti žádosti o dotaci, žadatel v žádosti o dotaci 
uveden seznam dílů půdních bloků, na které požaduje dotaci, a to včetně jejich zákresu 
a výměry. 

 
Odstavec 5 vymezuje postup při podání žádosti o poskytnutí dotace po termínu 

stanoveném v odst. 1. Evropská legislativa (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti než je 15. květen, ovšem 
pouze po dobu 25 kalendářních dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. 
Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 

 
Odstavce 6 zohledňuje případy, kdy po termínu podání žádosti o dotaci může u žadatele 

dojít na jeho vlastní podnět ke zkrácení přechodného období v rámci správního řízení 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství. Po podání žádosti o dotaci se tak žadateli změní 
statut dílů půdních bloků z přechodu na ekologickou produkci na statut ekologické produkce. 
V tomto případě tak bude žadateli vypočtena dotace na ekologickou produkci a zkrácení 
přechodu na ekologickou produkci nebude považováno za důvod k udělení sankcí v rámci 
nedodržení podmínek opatření EZ. 

 
K § 6 

Stanoví princip poskytnutí dotace v případech snížení výměry zařazené v navazujícím 
opatření ekologické zemědělství.  

 
Odstavce 1 a 2: V souladu s evropskou legislativou lze tolerovat snížení výměry, aniž by 

došlo k postižení žadatele za nedodržení dvouletého závazku hospodaření. Tyto důvody jsou 
stanoveny v § 4 odst. 3 písm. a) až f). V případě snížení výměry z uvedených důvodů je 
dotace poskytnuta v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl 
vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost 
podle § 4 odst. 4 písm. c) (zásah vyšší moci). Pokud dojde ke snížení výměry z tolerovaných 
důvodů, nemá žadatel povinnost vrátit poměrnou část dotace.  

 
V případě snížení výměry z jiných důvodů než uvedených v § 4 odst. 4 písm. a) až e), 

nebo pokud žadatel uvede důvod snížení podle § 4 odst. 4 písm. f) se poskytne dotace 
snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň bude 
rozhodnuto o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od začátku závazku. 

 
Odstavec 3 stanoví možnost žadatele podat žádost o snížení zařazené výměry (vyřazení 

veškeré zařazené zemědělské půdy) nebo možnost požádat o vyřazení z navazujícího 
ekologického zemědělství a s tím související procesní pravidla.  

 
K § 7 

Stanoví podmínky převodu a přechodu zařazení žadatele v  opatření ekologické 
zemědělství na nového uživatele zemědělské půdy, kterou dříve obhospodařoval původní 
žadatel.  

 
Upravuje převody závazků v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství, 

ke kterým může dojít z důvodů ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku 
právnické osoby bez likvidace (odstavec 1), popřípadě v důsledku převodu nebo pachtu části 
nebo celého obchodního závodu (odstavec 2). Jedná se o nastavení podmínek převodu 
a přechodu shodně s úpravou v nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

 
 Odstavec 3 stanovuje pravidla převodu kvóty pro snížení mezi převodcem 

a nabyvatelem v rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství.  
 
Odstavec 4 upravuje vrácení dotace vztahující se k nabyvateli v případě snížení výměry 

z důvodů uvedených v § 4.  
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Odstavec 5 upravuje situaci, kdy v případě převodu nebo přechodu závazku 
na nabyvatele dojde k udělení sankce žadateli za porušení podmínky rozhodné 
pro poskytnutí dotace, a to tak, aby se sankce vztahovala pouze na tu část dotace, jež se 
vztahuje k převodci. Sankce se tedy uplatňuje pouze na dotaci vyplácenou na výměru 
převodce, nikoliv na výměru nabyvatele.  

 
K § 8  

Toto ustanovení definuje obecné společné podmínky, které musí splnit každý žadatel 
zařazený v navazujícím opatření ekologické zemědělství, aby mu byla poskytnuta dotace 
v plné výši. 
 

Žadatel musí být zemědělský podnikatel vedený v evidenci zemědělského podnikatele 
podle § 2e  až 2h zákona o zemědělství a je zařazen do navazujícího opatření ekologické 
zemědělství. 
 

Žadatel se dále zavazuje hospodařit v souladu s nařízením vlády č. 48/2017 Sb., 
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, a s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv 
a pro použití přípravků na ochranu rostlin, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, a zároveň s podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství. 

 
Žadatel dále vede evidenci hnojení v souladu se zákonem č. 158/1998 Sb., o hnojivech, 

a v souladu se zákonem o Státním zemědělském intervenčním fondu a také evidenci 
o používání přípravků na ochranu rostlin. V případě orné půdy je nutné rovněž dodržovat 
podmínku minimální zemědělské činnosti stanovenou v nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
o  stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády  

 
Odstavcem 2 je definován další žadatel, kterým je organizační složka státu. 
 
Odstavec 3 stanovuje rozhodné období při posuzování užívané výměry a kultur 

zemědělské půdy podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Toto období je 
stanoveno od podání žádosti o dotaci do 31. 12. příslušného kalendářního roku. Odlišně je 
přístup pro změnu druhu zemědělské kultury z druhu travní porost na orné půdě na trvalý 
travní porost. 

 
Odstavce 4 a 5 stanovují podmínky v případě provedení rozorání dílu půdního bloku 

s kulturou trvalý travní porost podle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, za účelem provedení obnovy 
trvalého travního porostu (§ 3j zákona o zemědělství). 

 
K § 9 

Stanoví se specifické podmínky, které žadatel musí dodržovat při žádosti o dotaci 
na kulturu trvalý travní porost. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené 
v nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Odstavec 1 definuje podmínky, za kterých lze na daném dílu půdního bloku hospodařit 
včetně stanovení minimálního zatížení 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar trvalého travního 
porostu evidovaného v evidenci půdy na žadatele, tj. jsou mimo jiné stanoveny termíny 
pro provedení první a druhé seče nebo pastvy a povinnost sekání nedopasků. Mulčování lze 
v prioritních oblastech provádět pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody. 
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V odstavci 2 jsou pro účely tohoto nařízení jako hospodářská zvířata definována pouze 
zvířata, která mají v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat na daném 
hospodářství ekologický statut. 

 
Odstavce 3 a 4 upravují způsob dokládání chovaných koní v případě, že žadatel koně 

chová. Na rozdíl od ostatních hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz, jejichž intenzita je 
zjišťována z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat, pro koně tato 
povinnost elektronicky vedené evidence na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. není 
stanovena. Oznámení o počtu a kategorii koní chovaných v hospodářství žadatel musí sám 
odeslat Fondu. Z důvodu kontrolovatelnosti např. duplicitních koní je potřeba tuto evidenci 
vést v elektronické podobě. 

 
Odstavec 5 stanovuje způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat. 
 
Odstavec 6 stanovuje postup vyhodnocování termínu ukončení pastvy pro účely kontroly 

podmínky sekání nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy. 
 

K § 10 
Stanoví se specifické podmínky, které žadatel musí dodržovat při žádosti o dotaci 

na kulturu standardní orná půda. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené 
v nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

V odstavci 1 se stanovují náležitosti žádosti o dotaci, resp. zda na tomto dílu půdního 
bloku bude žadatel žádat o dotaci na 

• pěstování zeleniny a speciálních bylin, 
• pěstování trav na semeno,  
• pěstování ostatních plodin, nebo 
• pěstování jahodníku. 
 
Odstavce 2 a 3 vymezují podmínku, že v případě pěstování zeleniny a speciálních bylin 

a v případě pěstování ostatních plodin musí žadatel pěstovat na minimálně 20 % výměry, 
na kterou žádá o dotaci, zlepšující netržní plodiny v letní nebo ozimé variantě. Tuto 
podmínku může žadatel zároveň plnit i tím, že na daném dílu půdního bloku pěstuje jetel 
a vojtěšku jako hlavní plodinu. Zároveň se tato podmínka vztahuje pouze na žadatele 
žádající o dotaci na více jak 5 hektarů standardní orné půdy.  

 
Odstavec 4 stanovuje podmínky při žádosti o dotaci na pěstování zeleniny a speciálních 

bylin včetně náležitostí, které musí být uvedeny v žádosti o dotaci. Zelenina musí být vyseta 
nebo vysázena ve stanovených referenčních hodnotách, které jsou přílohou nařízení. 

 
Odstavec 5 stanovuje podmínky při žádosti o dotaci na pěstování trav na semeno. 
 
Odstavec 6 stanovuje podmínky při žádosti o dotaci na pěstování ostatních plodin 

včetně náležitostí, které musí být uvedeny v žádosti o dotaci. 
 
Odstavec 7 stanovuje podmínky při žádosti o dotaci na pěstování jahodníku, včetně 

podmínky prokazování produkce. 
 

K § 11: 
Stanoví se specifické podmínky a způsob obhospodařování, který žadatel musí 

dodržovat při žádosti o dotaci na kulturu orná půda travní porost. Jedná se o management 
trav na orné půdě. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené v nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. 
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K § 12: 
Stanoví se specifické podmínky, které žadatel musí dodržovat při žádosti o dotaci 

na kulturu orná půda úhor. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené v nařízení 
vlády č. 76/2015 Sb. 
 

Odstavec 2 stanoví, že se jedná se o management odplevelování orné půdy dočasným 
jednoročním úhorem za závazek. 

 
Odstavec 3 stanovuje, že pokud žadatel obhospodařuje více jak 5 ha orné půdy, může 

provádět úhor pouze na 15% výměry této orné půdy. 
 
K § 13: 

Stanoví se specifické podmínky, které žadatel musí dodržovat při žádosti o dotaci 
na trvalou kulturu ovocný sad. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené 
v nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

 
V odstavci 1 se stanovují náležitosti žádosti o dotaci, resp. zda na tomto dílu půdního 

bloku bude žadatel žádat o dotaci na 
• intenzivní sady, nebo 
• ostatní sady. 

 
Odstavec 2 stanovuje podmínky při žádosti o dotaci na intenzivní sady. V písmenu a) 

jsou uvedeny náležitosti, které musí být uvedeny v žádosti o dotaci. V písmenu b) až h) je 
pak uveden způsob hospodaření v intenzivním ovocném sadu. Písmenem i) je ošetřeno 
prokazování minimální úrovně vlastní produkce převládajícího druhu ovoce podle výměry. 
V písmenech j) a k) je zakotvena povinnost sledování vybraných klimatických ukazatelů 
a sledování výskytu škodlivých organismů včetně způsobu vyhodnocení těchto zjištěných 
údajů. Všechny záznamy je nutno uchovávat z důvodu ustanovení v zákoně o Státním 
zemědělském a intervenčním fondu. 

  
Odstavec 3 stanovuje podmínky při žádosti o dotaci na ostatní sady. V písmenech a) až 

h) je pak uveden způsob hospodaření v ostatním ovocném sadu. Písmenem i) je ošetřeno 
prokazování minimální úrovně vlastní produkce převládajícího druhu ovoce podle výměry. 

 
V odstavci 4 se stanovuje výjimka z prokazování produkce pro ostatní sady mladších 3 

let. 
 
Odstavec 5 blíže upřesňuje definici produkční plochy, na kterou lze podat žádost 

o dotaci.  
 
V odstavci 6 je blíže popsán postup sledování meteorologických prvků podle odstavce 2. 
 

K § 14: 
Stanoví se specifické podmínky, které žadatel musí dodržovat při žádosti o dotaci 

na trvalou kulturu vinice. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené v nařízení 
vlády č. 76/2015 Sb. 

 
K § 15: 

Stanoví se specifické podmínky, které žadatel musí dodržovat při žádosti o dotaci 
na jinou trvalou kulturu. Jedná se o způsob hospodaření, který žadatel provádí na ekologicky 
významném prvku krajinotvorný sad. Tyto podmínky přímo navazují na podmínky stanovené 
v nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  
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K § 16 
V odstavci 1 a 2 se stanoví sazby dotace v rámci jednotlivých titulů v souladu 

s modifikovaným programovým dokumentem Programu rozvoje venkova, kdy v rámci 
kalkulace došlo k zohlednění dvouletých závazků v porovnání s podmínkami stanovenými 
pro standardní pětileté závazky (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.).  

 
Sazby jsou stanoveny v EUR z důvodu pevné alokace finančních prostředků v EUR 

na celé období, případné výkyvy kurzu CZK by musely být vyrovnávány v rámci státního 
rozpočtu. Dotace bude vyplacena v korunách českých, přičemž pro přepočet se použije 
směnný kurz ke stanovenému dni kalendářního roku (směnný kurz, který je uveřejněn 
v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince předcházejícího 
kalendářního roku; není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší 
předcházející směnný kurz) z důvodu zajištění rovných podmínek všem žadatelům, 
žádajícím o dotaci na stejný kalendářní rok.  

 
 V odstavci 3 se stanoví odpočty dotace na trvalý travní porost v případě, že se daný díl 

půdního bloku nachází v 1. zóně zvláště chráněného území nebo zranitelné oblasti 
vymezené na základě nařízení vlády č. 262/2012 Sb.  

 
V odstavcích 4 až 6 se stanoví případy, kdy se neposkytne dotace z důvodu evropské 

podmínky dvojího financování. 
 
V odstavci 7 se stanoví případy, kdy se neposkytne dotace z důvodu změny druhu 

zemědělské kultury. 
 
V odstavci 8 se stanovuje neposkytnutí dotace na území hl. m. Prahy v souladu s PRV 

2014-2020. 
 
V odstavci 9 se stanovuje princip stanovení výpočtu výše dotace poskytované žadateli 

jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace. 
 
V odstavci 10 se stanovují podmínky pro stanovení kurzu CZK vůči EUR pro účely 

výplaty dotace. 
 

K § 17  
Stanoví vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití 

hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které je převzato z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 
Odstavce 1, 2 a 3 stanoví postup Fondu při vyhodnocení zpráv o kontrole požadavků 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. d) bodů 2 a 3. Celková míra porušení za každou oblast 
požadavků se vyhodnotí podle části C přílohy 1 k tomuto nařízení. 

 
Odstavce 4, 5 a 7 stanoví procentní snížení za zjištění v rámci příslušné oblasti 

požadavků. 
 
Odstavce 6 a 7 definují opakované porušení požadavku v průběhu závazku a postup 

stanovení procentního snížení v případě opakovaného porušení. Za opakované porušení se 
považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku. 

 
K § 18 

Stanoví se výše udělovaných sankcí za porušení podmínek provádění jednotlivých 
managementů. 

 
Hodnocení míry porušení podmínek je převzato z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

a vychází z principů daných evropskými právními předpisy, konkrétně se jedná o nařízení 
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(EU) č. 1306/2013 a nařízení (EU) č. 640/2014. Je zohledněna míra a závažnost porušení 
jednotlivých podmínek a opakování porušení. 

 
V případě porušení podmínek (s výjimkou podmínek podle § 17) se výše dotace 

stanovená podle § 16 sníží o 3 %, 10 %, 25 % nebo 50 %, popřípadě se dotace v daném 
roce neposkytne, resp. dojde k vyřazení z opatření. 
 
K § 19 až § 22: 
 Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek v rámci žádosti o dotaci 
na příslušnou zemědělskou kulturu, které mají za následek snížení dotace v příslušném roce 
pětiletého období o 3 % (§ 21), o 10 % (§ 22), o 25 % (§ 23) a o 50 % (§ 24). 

 
Hodnocení je převzato z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 

K § 23: 
 Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek v rámci žádosti o dotaci 
na příslušnou zemědělskou kulturu, které mají za následek neposkytnutí dotace v příslušném 
roce pětiletého období a které jsou převzaty z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 
K § 24: 
 Odstavec 1 stanoví případ porušení podmínky (zrušení registrace v systému 
ekologického zemědělství), která má za následek vyřazení žadatele z opatření ekologické 
zemědělství včetně uložení vrácení poskytnuté dotace.  
 
 Odstavec 2 definuje situace, kdy došlo ke zjištění porušení podmínek a následně určuje 
období, ke kterému se bude vztahovat vrácení již poskytnuté dotace. 
 
 Odstavec 3 stanovuje procesní náležitosti vrácení poskytnuté dotace. 
  
 Tyto případy jsou převzaty z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
 
K § 25: 
 V odstavci 1 se zohledňují případy, kdy k porušení podmínek stanovených tímto 
nařízením dojde bez zavinění žadatele. 
 

Odstavec 2 zohledňuje ustanovení o přezkumu čl. 48 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1305/2013, tj. dojde-li k takovým změnám v příslušných závazných normách 
(např. změna hranic zvláště chráněného území), kterým se žadatel nemůže přizpůsobit, 
a závazek bude ukončen bez požadavku na vrácení dotace. 
 
 V odstavci 3 se stanoví způsob zaokrouhlování pro účely výpočtů prováděných Fondem. 

 
K § 26: 

S ohledem na jednotný termín podávání žádostí o dotace v Evropské unii, kterým 
je 15. květen a nutnost zajistit včasné informování případných žadatelů o dotace 
o upravených podmínkách, se stanoví účinnost navrhovaného nařízení vlády dnem 1. ledna 
2020. 
 
Příloha č. 1 

Příloha č. 1 uvádí podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků 
na ochranu rostlin, které budou kontrolovány nad rámec nařízení vlády č. 48/2017 Sb., 
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBFREZZIM)



15 
 

 Požadavky jsou shodné s požadavky stanovenými nařízením vlády č. 76/2015 Sb.   
 
Příloha č. 2 

Tato příloha obsahuje koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí 
jednotky. Uvedené koeficienty jsou shodné s koeficienty stanovenými nařízením vlády 
č. 76/2015 Sb. 
   
Příloha č. 3 

Stanoví se druhy zeleniny, které lze pěstovat při žádosti o dotaci na kulturu standardní 
orná půda v rámci pěstování zeleniny a speciálních bylin včetně počtů kusů sadby a výsevu 
zeleniny a jahodníku na hektar a hmotnosti tisíce semen. 
 
Příloha č. 4 

Stanoví se druhy speciálních bylin, které lze pěstovat při žádosti o dotaci na kulturu 
standardní orná půda v rámci pěstování zeleniny a speciálních bylin. 

 
Příloha č. 5 

Stanoví se druhy zlepšujících netržních plodin, které lze pěstovat na 20 % výměry 
standardní orné půdy při žádosti o dotaci na kulturu standardní orná půda, jak je uvedeno 
v § 10 odst. 2 Tabulka je rozdělena na část A. a B. z důvodu umožnění plnění podmínky 
vysetí zlepšujících netržních plodin i plodinami uvedenými v části B., které žadatel pěstuje 
jako hlavní plodinu. 
 
Příloha č. 6 

Stanoví se druhy plodin, které jsou zakázané pěstovat při žádosti o dotaci na kulturu 
standardní orná půda v rámci pěstování ostatních plodin, jak je uvedeno v § 10 odst. 5 písm. 
a). 
 
Příloha č. 7 

Stanoví se druhy ovocných stromů a keřů, které lze pěstovat při žádosti o dotaci 
na trvalou kulturu ovocný sad v rámci intenzivních sadů, jak je uvedeno v § 13 odst. 2 
písm. a). 
 
Příloha č. 8 

Stanoví se minimální produkce ovocných druhů pěstovaných v sadech intenzivních 
a v sadech ostatních v tunách na hektar ovocného sadu. 
 
Příloha č. 9 

Stanoví se rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat 
ke zjišťování meteorologických ukazatelů při žádosti o dotaci na trvalou kulturu ovocný sad 
v rámci intenzivních sadů a způsob vedení záznamu o klimatických ukazatelích, jak je 
uvedeno v § 13 odst. 2 písm. j). 
 
Příloha č. 10 

Stanoví se seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů při žádosti 
o dotaci na trvalou kulturu ovocný sad v rámci intenzivních sadů a vzor vedení záznamu 
o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů, jak je uvedeno v § 13 
odst. 2 písm. j) a k). 
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