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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 navazujících agroenvironmentálně – 
klimatických opatření 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 Agroenvironmentálně-
klimatických opatření implementovaných prostřednictvím 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 (dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“).   

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

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

 
Hlavním cílem předkládaného nařízení vlády je reagovat na ukončování programového 

období 2014-2020, tj. stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro navazující 
agroenvironmentálně-klimatické opatření 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.  

 
Agroenvironmentálně-klimatická opatření mají za úkol podpořit způsoby využití 

zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny 
a jejich vlastností. Podporují zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, 
přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Cílem je podpořit ekologickou 
stabilitu krajiny, zlepšení životního prostředí, zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost 
na zemědělsky využívané půdě. Dále zavést zemědělské postupy, které přispívají 
ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně zajištění vhodné 
údržby oblastí s vysokou přírodní hodnotou. Opatření vede ke zvýšení úrodnosti půdy, k její 
ochraně před erozí a před vysycháním. Velmi důležité je i zvýšení schopnosti celé krajiny 
zadržovat vodu a eliminovat některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy 
a životní prostředí. 

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

v rámci PRV ukončení příjmu žádostí o zařazení do opatření AEKO podle nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. počínaje rokem 2020. Nicméně s ohledem na pozitivní efekty 
agroenvironmentálně-klimatických opatření je nezbytné zajistit implementaci těchto opatření i 
po ukončení příjmu žádostí o zařazení do pětiletého závazku. Výjimkou je podopatření 
zatravňování orné půdy a zatravňování drah soustředěného odtoku, v rámci kterých bude 
umožněno uzavírat pětileté závazky hospodaření i v roce 2020. Součástí tohoto rozhodnutí 
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bylo rovněž 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 agroenvironmentálně-
klimatické závazky v délce trvání 2 let bylo rozhodnuto i z toho důvodu, že na půdě Evropské 
komise je v souvislosti se zpožděním ve 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 navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření budou 
podporovány způsoby hospodaření, které přímo navazují na způsoby hospodaření 
stanovené v rámci nařízení vlády č. 75/2015 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 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.  290/2005 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. 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, v platném znění, 

• 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, v platném znění, 

• 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), v platném znění, 

• 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, v platném znění, 

• 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, 
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• 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. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  

pro provádění opatření agroenvironmentálně-klimatická opatření, 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: 

− 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. 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.   

 
 
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: 
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− 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 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, v platném znění,  

− 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), v platném znění, 

− 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, v platném znění. 
 

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. 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 %. 
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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 agroenvironmentálně-klimatická opatření, 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. 
 
 

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. 
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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. 

 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1: 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy tohoto nařízení, kterým je stanovení 
podrobných podmínek v rámci opatření „navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření“ 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programovém období 2014 - 2020. 
Uvedené opatření navazuje na Agroenvironmentálně-klimatická opatření prováděné podle 
podmínek stanovených nařízením 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.  
 
K § 2: 

V § 2 je uveden výčet jednotlivých navazujících agroenvironmentálně-klimatických 
podopatření s rozdělením na jednotlivé tituly. 

 
K § 3 

Stanoví podmínky pro žadatele o zařazení do navazujících agroenvironmentálně-
klimatických opatření a základní proces posouzení žádosti o zařazení.  

 
Odstavec 1 stanovuje definici žadatele o podporu v navazujících agroenvironmentálně-

klimatických opatřeních. Ustanovení vychází z čl. 28 odstavce 2 nařízení (EU) č. 1305/2013. 
Žadatel je definován jako fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu 
vedenou v evidenci využití půdy (LPIS). 

 
Odstavec 2 stanovuje, že s výjimkou podopatření biopásy lze zařadit do jednotlivých 

podopatření pouze celý díl půdního bloku. 
 
Odstavec 3 stanovuje období trvání závazku pro jednotlivá podopatření. Z čl. 28 odst. 5 

nařízení (EU) č. 1305/2013 vyplývá, že závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatických 
opatření 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. S výjimkou podopatření 
biopásy (1. 4. – 31. 3.) je stanoveno období závazku od 1. 1. do 31. 12. 

 
Odstavec 4 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.  
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Odstavec 5 stanovuje, že při splnění zákonných podmínek je žadatel zařazen 
do příslušného navazujícího agroenvironmentálně-klimatického podopatření. 

 
Odstavec 6 stanoví podmínky nakládání s již podanou žádostí o zařazení do doby 

zařazení a možnosti její úpravy ze strany žadatele. 
 
K § 4 

Stanovuje možnost v průběhu závazku změnit zařazení mezi tituly v rámci podopatření 
ošetřování travních porostů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 a v souladu s ustanovením čl. 14 odstavce 2 nařízení Komise (EU) 
č. 807/2014. 

 
Žadatel může v průběhu závazku změnit zařazení v tomto podopatření  

- z titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené na titul mezofilní a vlhkomilné louky 
nehnojené,  

- u titulu horské a suchomilné louky hnojené na titul horské a suchomilné louky nehnojené a  
- z titulu obecná péče o extenzivní louky do některého z nadstavbových titulů, 

a to v případě vyhlášení nového zvláště chráněného území, ochranného pásma 
národních parků nebo oblasti Natura 2000, 

 tzn. do titulu s vyšším stupněm ochrany.  
 
Odstavec 1 stanoví, že v případě změny zařazení podá žadatel žádost o změnu 

zařazení v termínu do 15. května. 
 

Odstavec 2 stanoví, že při změně závazku musí žadatel dodržet podmínky pro podání 
žádosti stanovené v § 3 a navyšovat nebo snižovat již zařazenou výměru lze pouze 
v souladu s § 5 a § 6 tohoto nařízení.  

 
Odstavec 3 stanoví, že žádost o tuto změnu zařazení lze podat pouze v případě, že je 

díl půdního bloku v evidenci využití půdy vymezen jako příslušné cenné stanoviště lučních 
společenstev vedených podle § 1 písm. m) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení 
podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. 

 
Odstavec 4 stanoví, že při splnění všech podmínek je žadatel zařazen do nového titulu 

v rámci podopatření ošetřování travních porostů v rámci již uzavřeného závazku podle § 3 
tohoto nařízení. V případě změny závazku se nejedná o snížení výměry, ale o změnu 
podmínek pro poskytnutí dotace v rámci již zvoleného zařazení, tzn. typ závazku se nemění, 
ale mění se některé podmínky provádění příslušného dotačního titulu v rámci zvoleného 
závazku. 

 
K § 5 

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. 75/2015 Sb. lze zvýšit výměru v rámci všech podopatření, tj. i podopatření údržba 
zatravněných dílů půdních bloků, přičemž 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, tato podmínka se 

nevztahuje na podopatření biopásy. 
 
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. 
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Odstavec 4 stanoví, že na základě takto podané žádosti bude rozhodnuto o zařazení 
na zvýšenou výměru zemědělské půdy do příslušného podopatření.  
 
K § 6 

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 příslušného podopatření. 

 
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. Oproti nařízení vlády č. 75/2015 Sb., jsou tyto tzv. 
pardonované důvody rozšířeny o případy vyklučení ovocného sadu nebo vinice v druhém 
roce trvání závazku. 

 
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 § 7 

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 stanoví společné podmínky, které musí splnit každý žadatel zařazený 

v navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních, aby byla poskytnuta dotace 
v plné výši. 

 
Odstavec 3 určuje rozhodné období při posuzování užívané výměry a kultur zemědělské 

půdy podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. U všech podopatření, mimo 
podopatření biopásy, je toto období od podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. 
příslušného kalendářního roku. U podopatření biopásy je rozhodné období ode dne podání 
žádosti o poskytnutí dotace do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

 
Odstavec 4 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. 
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Odstavec 5 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. 

 
Odstavce 6 a 7 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 § 8 

Stanoví princip poskytnutí dotace v případech snížení výměry zařazené do příslušných 
podopatření. 

 
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 § 6 odst. 4 písm. a) až g). 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 § 6 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 § 6 odst. 4 písm. a) až f), 

nebo pokud žadatel uvede důvod snížení podle § 6 odst. 4 písm. g) 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 navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a s tím související procesní pravidla.  
 
K § 9 

Stanoví podmínky převodu a přechodu zařazení žadatele v navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření na nového uživatele zemědělské půdy, kterou 
dříve obhospodařoval původní žadatel.  

 
Upravuje převody závazků v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, 

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. 75/2015 Sb. 

 
 Odstavec 3 stanovuje pravidla převodu kvóty pro snížení mezi převodcem 

a nabyvatelem v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření.  
 
Odstavec 4 upravuje vrácení dotace vztahující se k nabyvateli v případě snížení výměry 

z důvodů uvedených v § 6 nebo porušení jiných podmínek příslušného podopatření.  
 
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.  
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K § 10 
Stanoví podmínky provádění podopatření integrovaná produkce ovoce, jehož cílem je 

podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytující základ 
pro produkci kvalitního ovoce zabezpečujícího nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin. 

 
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
 

Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako je například opatření ekologické zemědělství. Zároveň se stanoví, 
že navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku, na jehož převážné části (více 
než 50 %) byl řádně ukončen pětiletý závazek uzavřený v rámci podopatření integrovaná 
produkce ovoce dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.  

 
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 

 
Odstavce 5, 6 a 9 popisují podmínky procesního charakteru, které žadatel 

při uplatňování tohoto podopatření musí plnit. Tyto podmínky vychází z podmínek 
hospodaření v certifikovaném systému integrované produkce a platné legislativy. Mezi 
stěžejní podmínky patří nepoužívání stanovených účinných látek, dodržování limitů 
sledovaných těžkých kovů v  ovoci, provádění monitoringu klimatických ukazatelů a údajů 
o výskytu škodlivých organismů a jeho vyhodnocování, hustota výsadby a způsob 
obhospodařování sadu zařazeného v podopatření. Tyto podmínky přímo navazují 
na podmínky stanovené v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Oproti tomuto nařízení vlády došlo 
však k vypuštění povinnosti sledování limitu těžkých kovů v půdě. Důvodem této úpravy byla 
zejména skutečnost, že v původním nařízení vlády byla povinnost provést rozbory půdy 
na těžké kovy do čtvrtého roku závazku, zároveň bylo i zohledněno, že do podopatření 
mohou být zařazeny pouze díly půdních bloků s řádně ukončeným pětiletým závazkem. 
Vzhledem k tomu, že ke změnám množství těžkých kovů v půdě nedochází v krátkodobém 
horizontu několika let, je tato podmínka nadbytečná. Z tohoto důvodu došlo následně i 
k úpravě v rámci kalkulace sazby dotace. 

 
Odstavce 7 a 8 stanoví podmínky, za kterých lze na daný sad podat žádost o poskytnutí 

dotace. 
 
V odstavci 10 se stanoví termín, do kterého žadatel doloží Fondu výsledky rozborů 

odebraných vzorků ovoce na těžké kovy.  
 

Poznámka – v textu návrhu nařízení vlády je pro vazbu na nové nařízení vlády 
o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství použita formulace 
nařízení vlády č. xxx/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství.“ resp. „nařízení vlády č. xxx/2019 Sb.“ (příslušné číslo bude následně do textu 
doplněno v redakci Sbírky zákonů).  
 
K § 11 

Stanoví podmínky provádění podopatření integrovaná produkce révy vinné, jehož cílem 
je podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytující základ 
pro produkci kvalitní révy vinné zabezpečující nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin. 

 
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
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Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství. Zároveň se stanoví, 
že navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku, na jehož převážné části (více 
než 50 %) byl řádně ukončen pětiletý závazek uzavřený v rámci podopatření integrovaná 
produkce révy vinné dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. V rámci zařazování podle odstavce 1 
není nutné díl půdního bloku zařadit do stejného titulu, do jakého byl zařazen podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
 
Odstavec 5 popisuje podmínky procesního charakteru společné pro titul základní 

ochrana vinic a nadstavbová ochrana vinic, které žadatel při uplatňování tohoto podopatření 
musí plnit. Jedná se zejména o vyjmenování účinných látek, které není možné používat, 
stanovení limitu přísunu mědi, stanovení postupů ochrany rostlin proti roztočům a způsob 
údržby vinic. Podmínky navazují na podmínky stanovené v nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 
přesto ale došlo k dílčím úpravám. Jedná se o úpravu podmínky ochrany rostlin proti 
roztočům pomocí roztoče Typhlodromus pyri a úpravu podmínky založení bylinného pokryvu 
v každém druhém meziřadí. Tyto podmínky musely být splněny již v rámci původního 
závazku, na který tyto nově uzavírané závazky navazují. Z tohoto důvodu není plnění těchto 
podmínek zohledněno ani v rámci kalkulace sazby dotace. 

 
Odstavec 6 popisuje podmínky, které musí žadatel plnit na plochách vinic zařazených 

do titulu základní ochrana vinic. Jedná se především o stanovení počtu aplikací přípravků 
na ochranu rostlin proti plísni révové a proti padlí révovému, stanovení způsobů ochrany 
rostlin proti obalečům a podmínky pro používání prostředků na ochranu rostlin a pomocných 
látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství. Oproti nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. již nejsou stanoveny maximální roční počty aplikací prostředků na ochranu 
rostlin proti plísni révové a padlí révovému, ale pouze počty aplikací za závazek, čímž je 
zaručena jistá míra flexibility pro zemědělce při reakcí na aktuální stav. 

 
Odstavec 7 popisuje podmínky, které musí žadatel plnit na plochách vinic zařazených 

do titulu nadstavbová ochrana vinic. Jedná se především o stanovení počtu aplikací 
přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové a proti padlí révovému, stanovení způsobů 
ochrany rostlin proti obalečům a proti šedé hnilobě a dále podmínky pro používání 
prostředků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona 
o ekologickém zemědělství. Oproti nařízení vlády č. 75/2015 Sb. již nejsou stanoveny 
maximální roční počty aplikací prostředků na ochranu rostlin proti plísni révové a padlí 
révovému, ale pouze počty aplikací za závazek, čímž je zaručena jistá míra flexibility pro 
zemědělce při reakcí na aktuální stav.  

 
Odstavec 8 stanovuje podmínky, za kterých lze na danou vinici podat žádost 

o poskytnutí dotace. 
 
K § 12 

Stanoví podmínky provádění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, 
jehož cílem je podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytující 
základ pro produkci kvalitní zeleniny a jahod zabezpečující nejvyšší požadavky 
na bezpečnost potravin. 

 
Odstavce 1 a 2 stanoví náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti jako 

je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
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Odstavec 3 stanoví podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  
podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství. Zároveň se stanoví, 
že navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku, na jehož převážné části (více 
než 50 %) byl řádně ukončen pětiletý závazek uzavřený v rámci podopatření integrovaná 
produkce zeleniny a jahodníku dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. V rámci zařazování podle 
odstavce 1 není nutné díl půdního bloku zařadit do stejného titulu, do jakého byl zařazen 
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
 
Odstavec 5 stanoví, že po dobu závazku v tomto podopatření musí žadatel pěstovat 

zeleninu nebo jahodník pouze v režimu integrované produkce. Účelem této podmínky je 
zajistit transparentní původ zeleniny pocházející z integrované produkce. Zároveň jsou 
stanoveny podmínky, které musí zemědělec dodržovat. Jedná se zejména o stanovení 
účinných látek, které není možné používat, provádění monitoringu klimatických ukazatelů 
a údajů o výskytu škodlivých organismů a jeho vyhodnocování. Tyto podmínky přímo 
navazují na podmínky stanovené v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Oproti tomuto nařízení 
vlády došlo však k vypuštění povinnosti sledování limitu těžkých kovů v půdě. Důvodem této 
úpravy byla zejména skutečnost, že v původním nařízení vlády byla povinnost provést 
rozbory půdy na těžké kovy do čtvrtého roku závazku, zároveň bylo i zohledněno, 
že do podopatření mohou být zařazeny pouze díly půdních bloků s řádně ukončeným 
pětiletým závazkem. Vzhledem k tomu, že ke změnám množství těžkých kovů v půdě 
nedochází v krátkodobém horizontu několika let, je tato podmínka nadbytečná. Z tohoto 
důvodu došlo následně i k úpravě v rámci kalkulace sazby dotace. 

 
Odstavec 6 stanovuje podmínky pro dotační titul Integrovaná produkce zeleniny. Titul 

Integrovaná produkce zeleniny přímo navazuje na podmínky provádění stávajícího titulu 
Integrovaná produkce zeleniny, platné v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Rozsah 
požadovaných podmínek není měněn.   

 
V odstavci 7 jsou stanovovány podmínky pěstování chřestu na ploše zemědělské půdy 

s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura. Podmínky navazují na podmínky titulu 
Integrovaná produkce zeleniny stanovené v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
 

Odstavce 8 a 9 stanovuje podmínky dotačního titulu Integrovaná produkce jahodníku. 
I v tomto případě podmínky navazují na podmínky titulu Integrovaná produkce zeleniny 
stanovené v nařízení vlády č. 75/2015 Sb.  a rozsah požadovaných podmínek není měněn.  
 

V odstavci 10 je specifikována definice plochy způsobilé pro poskytnutí dotace 
v dotačním titulu Integrovaná produkce zeleniny a v dotačním titulu Integrovaná produkce 
jahodníku.  

 
V odstavci 11 je blíže popsán postup sledování meteorologických prvků podle 

odstavce 5. 
 
V odstavci 12 se stanoví termín, do kterého žadatel doloží Fondu výsledky rozborů 

odebraných vzorků zeleniny nebo jahod na těžké kovy a evidenční karty dílů půdních bloků. 
 

K § 13 
Stanoví podmínky pro zařazení do podopatření ošetřování travních porostů, které je 

zaměřeno na udržitelné obhospodařování travních porostů ve volné krajině, v oblastech 
zvláště chráněných území, národních parků, oblastí Natura 2000 a na vymezených plochách 
s cennými biotopy.  
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Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
 
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  

podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako je opatření ekologické zemědělství. Zároveň se stanoví, 
že navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku, jehož převážná části (více 
než 50 %) byla k 31. 12. 2019 zařazena v rámci podopatření ošetřování travních porostů 
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
 
Odstavec 5 stanovuje možnost zařazení dílu půdního bloku do jednotlivých titulů. Jedná 

se o tituly stanovené převážně na základě dlouhodobého mapování evropsky významných 
druhů (například chřástal polní a modrásci) a mapování cenných stanovišť, prováděné 
převážně Agenturou ochrany přírody a krajiny. Výsledkem tohoto mapování je pro každou 
plochu stanoven popis biotopu trvalého travního porostu, jeho zařazení do příslušného typu 
(například „psárkové louky“) a přiřazení kódového označení. Na základě mapování a údajů 
o charakteru jednotlivých biotopů byly stanoveny podmínky obhospodařování jednotlivých 
cenných stanovišť na trvalých travních porostech, odpovídající každému z titulů, včetně 
stanovení termínů provádění sečí, možnosti hnojení…atd. V případě lokalit s výskytem 
modrásků jsou ze strany orgánů ochrany přírody vymezovány lokality, na kterých je 
mapováním evropsky významných druhů prováděném AOPK potvrzen výskyt evropsky 
významných druhů modrásků.  

 
V případě vymezení hnízdišť chřástala polního byly lokality vymezovány na základě 

monitoringu prováděném v rámci hodnocení Programu rozvoje venkova a dalších sledování 
prováděných ČSO. Hlavním kritériem byl opakovaný výskyt volajících samců na lokalitě. 

 
Pro vymezení titulu na dílu půdního bloku je v evidenci půdy stanoven přesný postup, 

za kterého dochází k vytvoření návrhu vymezení a jeho schválení, který je vždy nutno 
dodržet. Tento schvalovací proces zajišťuje vysokou přesnost vymezení a jeho 
transparentnost.  

 
K § 14 

Stanovuje podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat. 
 
Odstavec 1 stanoví podmínku dodržet po celou dobu zařazení do podopatření 

ošetřování travních porostů v období od 1. června do 30. září (kontrolní období) intenzitu 
chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 11 nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky 
na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci 
využití půdy.  Tato podmínka se netýká žadatelů, kteří mají trvalý travní porost zařazen 
výlučně do titulů trvale podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků a ochrana chřástala 
polního. Cílem této podmínky je zajistit minimální údržbu trvalého travního porostu. 

 
Odstavec 2 obsahuje podmínku dodržet po celou dobu zařazení do podopatření 

ošetřování travních porostů (mimo titulu trvale podmáčené a rašelinné louky) v kontrolním 
období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 11 nejvýše 1,15 velké 
dobytčí jednotky na hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem 
a zařazeného v roce podání žádosti o dotaci  
- do podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu trvale podmáčené 

a rašelinné louky) podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBFRFHZW9)



14 
 

- do navazujícího podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu trvale 
podmáčené a rašelinné louky) podle tohoto nařízení vlády, 

- do podopatření zatravňování orné půdy podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a to od 
druhého roku závazku, nebo 

- do navazujícího podopatření zatravňování orné půdy podle tohoto nařízení vlády. 
 

V případě souběhu navazujícího dvouletého závazku AEKO a standardního pětiletého 
závazku AEKO jsou žadateli do výpočtu této intenzity chovu hospodářských zvířat 
započítány tedy i plochy zařazené do standardního pětiletého závazku AEKO. Obdobná 
úprava je navrhována i v rámci nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Tato podmínka má vazbu 
na kalkulaci platby. 

 
Odstavec 3 stanoví podmínku dodržet po celou dobu zařazení do podopatření 

ošetřování travních porostů v kontrolním období intenzitu chovu hospodářských zvířat 
uvedených v příloze č. 11 nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s kulturou orná půda, trvalý 
travní porost a trvalá kultura. Cílem tohoto limitu je zajistit určitou míru intenzity hospodaření 
farmy jako celku. 

 
Odstavce 4 a 5 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 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 (elektronický opis registru koní v hospodářství). Z důvodu kontrolovatelnosti např. 
duplicitních koní je potřeba tuto evidenci vést v elektronické podobě. 
 

Odstavec 6 stanovuje postup při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat žadatele 
podle odstavců 1 až 3. V případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 1 se 
intenzita chovu hospodářských zvířat za každý den kontrolního období vypočte jako podíl 
počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky 
a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s kulturou trvalý travní porost.  
V případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2 se intenzita chovu 
hospodářských zvířat za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem 
chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky s výjimkou 
nepasených hospodářských zvířat evidovaných na hospodářství, popřípadě stáji žadatele, 
kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci 
využití půdy s kulturou trvalý travní porost, který je v příslušném kalendářním roce zařazen 
do AEKO (bez rozlišení zda se jedná o pětiletý nebo dvouletý závazek hospodaření). 
V případě podmínky maximální intenzity chovu hospodářských zvířat 1,5 velké dobytčí 
jednotky na hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci 
využití půdy s kulturou orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura. 
 
K § 15 

Stanovuje podmínku ponechat na dílech půdních bloků nepokosené plochy, jejichž cílem 
je určitým způsobem omezit plošné seče, které mají negativní vliv na larvální stádia hmyzu. 

 
Odstavce 1 a 2 stanovují podmínky procesního charakteru pro žadatele zařazené 

do podopatření ošetřování travních porostů v rámci titulů dle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 
s výměrou dílu půdního bloku 12 hektarů a více. Jedná se o podmínky upravující minimální 
a maximální rozlohu nepokosených ploch a dobu setrvání nepokosených ploch na dílu 
půdního bloku. 
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Odstavec 3 stanovuje možnost ponechat nepokosenou plochu na dílu půdního bloku 
s nižší výměrou než 12 hektarů, pokud tuto skutečnost žadatel uvede do žádosti o poskytnutí 
dotace. 

 
Odstavec 4 stanovuje náležitosti žádosti o poskytnutí dotace ve vazbě na deklaraci 

nepokosených ploch. Žadatel v žádosti o dotaci uvádí, zda se jedná o pasené plochy, 
na kterých není povinen ponechat nepokosené plochy a nežádá na ně o platbu navíc za 
jejich ponechání nebo zda se jedná o díly půdních bloků s ponechanými nepokosenými 
plochami, na které žádá o platbu za ponechání nepokosených ploch. U dílů půdních bloků 
s výměrou nižší než 12 ha uvádí, zda na těchto dílech půdních bloků hodlá dobrovolně 
ponechávat nepokosené plochy. 
 
K § 16 

Stanoví bližší podmínky provádění podopatření ošetřování travních porostů. 
 
Odstavec 1 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování 

tohoto podopatření musí plnit. Jedná se o podmínky určující obecnou maximální úroveň 
hnojení trvalých travních porostů žadatele, popis výpočtu množství aplikovaného dusíku 
a zákaz používání upravených kalů a odpadních vod.  

 
Odstavec 2 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny. Jedná se především 
o způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy. 

 
Odstavec 3 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené. Jedná se především o způsob 
údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti přepásání. 

 
Odstavec 4 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené. Jedná se především o zákaz 
hnojení, způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti 
přepásání. 

 
Odstavec 5 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu horské a suchomilné louky hnojené. Jedná se především o povinnou 
aplikaci dusíku jednou za závazek, způsob údržby travního porostu a termíny provádění 
seče nebo pastvy a možnosti přepásání. 

 
Odstavec 6 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu horské a suchomilné louky nehnojené. Jedná se především o zákaz 
hnojení, způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti 
přepásání. 

 
Odstavec 7 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu trvale podmáčené rašelinné louky. Jedná se především o zákaz hnojení, 
podmínku provádění údržby pouze ručně nesenou, nebo ručně vedenou mechanizací a další 
způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy. 

 
Odstavec 8 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu ochrana modráska. Jedná se především o zákaz hnojení, způsob 
údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy, ponechávání nepokosených 
ploch a možnosti přepásání. 

 
Odstavec 9 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu ochrana chřástala polního. Jedná se především o zákaz hnojení, 
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způsob údržby travního porostu a termíny provádění seče nebo pastvy a možnosti 
přepásání. 

 
Odstavec 10 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště. Jedná se především o zákaz 
hnojení, termín provádění pastvy s uvedením druhu hospodářských zvířat, kterými je pastvu 
možno provádět, minimální množství dusíku přiváděného pastvou, maximální zatížení 
travního porostu a možnost nahrazení pastvy sečí. 

 
Odstavec 11 popisuje podmínky, které musí žadatel dodržet na dílech půdních bloků 

zařazených do titulu druhově bohaté pastviny. Jedná se především o zákaz hnojení, termín 
provádění pastvy s uvedením druhu hospodářských zvířat, kterými je pastvu možno 
provádět, minimální množství dusíku přiváděného pastvou a maximální zatížení travního 
porostu. 

 
Odstavce 12 až 15 popisují princip uplatnění souhlasných stanovisek orgánů ochrany 

přírody vydaných v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 
k odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího 
termínu  posunutí termínů jedné ze sečí a jejich dokládání Fondu. 

 
Odstavec 16 stanovuje postup vyhodnocování termínu ukončení pastvy pro účely 

kontroly podmínky sekání nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy. 
 
K § 17 

Stanoví bližší podmínky provádění podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků, 
jehož cílem je zajistit údržbu dílů půdních bloků, které byly zatravněny za účelem zpomalení 
povrchového odtoku vody z orné půdy a snížení rizika eroze půdy. 

 
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
 
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  

podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření prováděná podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 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 podopatření zatravňování orné půdy dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.  

 
Odstavec 4 vymezuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
 
Odstavec 5 stanovuje bližší podrobnosti zařazování zatravněných dílů půdních bloků do 

titulů tohoto podopatření. Do titulu údržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního 
útvaru lze zařadit pouze díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v rámci nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. zařazena v titulech zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou 
směsí, druhově bohatou směsí a regionální směsí.   

 
Odstavec 6 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování 

tohoto podopatření musí plnit v průběhu závazku. Jedná se o zákaz hnojení, termíny 
provádění sečí nebo pastvy, sečení nedopasků, možnost bodové aplikace herbicidů 
se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody.  

 
Odstavec 7 stanovuje postup vyhodnocování termínu ukončení pastvy pro účely kontroly 

podmínky sekání nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy. 
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K § 18 
Stanoví bližší podmínky provádění podopatření biopásy, jehož cílem je zvýšení potravní 

nabídky a tím i podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních drobných 
živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami. 

 
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
 
Odstavec 3 stanoví podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  

podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentální opatření prováděná podle nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. Zároveň se stanoví, že navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního 
bloku, jehož část byla k 31. 12. 2019 zařazena v rámci podopatření biopásy podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb. V rámci zařazování podle odstavce 1 není nutné díl půdního bloku 
zařadit do stejného titulu, do jakého byl zařazen podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 4 stanoví minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
 
Odstavec 5 charakterizuje vytvořený biopás. 
 
Odstavec 6 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování 

tohoto podopatření musí plnit. Jedná se o stanovení společných parametrů zakládaného 
biopásu, včetně jeho umístění v terénu, platných pro titul krmné biopásy i titul nektarodárné 
biopásy.  

 
Odstavec 7 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel musí plnit 

při uplatňování titulu krmné biopásy. Jedná se především o stanovení data založení 
a zapravení biopásu, stanovení osevní směsi a způsobu údržby krmného biopásu. 

 
Odstavec 8 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel musí plnit 

při uplatňování titulu nektarodárné biopásy. Jedná se především o stanovení data založení 
a zapravení tohoto víceletého nektarodárného biopásu, stanovení osevní směsi a způsobu 
údržby nektarodárného biopásu (provádění seče). 
 
K § 19 

Stanoví bližší podmínky provádění podopatření ochrana čejky chocholaté, které 
podporuje zlepšování stavu populace tohoto evropsky významného druhu v České republice. 
Čejka chocholatá zde plní funkci tzv. „deštníkového druhu“ a podopatření bude mít pozitivní 
efekt i na populace dalších druhů ptáků osídlujících podobný typ biotopu.  

 
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
 
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  

podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření prováděná podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 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 podopatření ochrana čejky chocholaté dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.  

 
Odstavec 4 stanovuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
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Odstavec 5 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování 
tohoto podopatření musí plnit. Jedná se především o stanovení období bez zásahu 
zemědělskou mechanizací a stanovení období výsevku meziplodiny a směsi plodin a jejich 
zapravení do půdy. 
 
K § 20 

Stanoví bližší podmínky provádění podopatření údržba zatravněných drah 
soustředěného odtoku, jehož cílem je zajistit údržbu dílů půdních bloků, které byly 
zatravněny za účelem zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy a snížení rizika 
eroze půdy. 

 
Odstavce 1 a 2 stanovují náležitosti žádosti o zařazení, resp. její podstatné náležitosti, 

jako je seznam dílů půdních bloků zařazovaných do podopatření a jejich výměra. 
 
Odstavec 3 stanovuje podmínky, za kterých lze daný díl půdního bloku do tohoto  

podopatření zařadit. Jde o podmínky kombinovatelnosti různých podopatření na jednom dílu 
půdního bloku a podmínky kombinovatelnosti s podporami prováděnými podle jiných 
právních předpisů, jako jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření prováděná podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 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 podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku dle nařízení vlády č. 75/2015 
Sb.  

 
Odstavec 4 vymezuje minimální výměru, kterou je možné do tohoto podopatření zařadit. 
 
Odstavec 5 popisuje podmínky procesního charakteru, které žadatel při uplatňování 

tohoto podopatření musí plnit v průběhu závazku. Jedná se o zákaz hnojení, termíny 
provádění sečí nebo pastvy, sečení nedopasků, možnost bodové aplikace herbicidů 
se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody. 
 

Odstavec 6 stanovuje postup vyhodnocování termínu ukončení pastvy pro účely kontroly 
podmínky sekání nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy. 
 
K § 21 

V odstavci 1 se stanoví sazby dotace v rámci jednotlivých titulů v souladu 
s modifikovaným programovým dokumentem Programu rozvoje venkova. Vzhledem k úpravě 
podmínek pro dvouleté závazky v porovnání s podmínkami stanovenými pro standardní 
pětileté závazky (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) dochází u vybraných podopatření 
k stanovení nové sazby dotace. Tato úprava se týká podopatření Integrovaná produkce 
ovoce, Integrovaná produkce révy vinné, Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, 
Ošetřování travních porostů titulu Horské suchomilné louky hnojené, Nektarodárných 
biopásů a Údržba zatravněných dílů půdních bloků a Drah soustředěného odtoku.  

 
  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 odstavcích 2 a 3 se stanoví částka, o kterou bude zvýšena sazba dotace podle odst. 1 

v případě ponechání nepokosených ploch na dílech půdních bloků nad 12 hektarů 
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zařazených do titulů obecná péče o extenzivní louky, mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 
nebo nehnojené a v titulech horské a suchomilné louky hnojené nebo nehnojené. 

 
V odstavci 4 se stanoví odpočty dotace pro oblasti, kde je ze zvláštního právního 

předpisu zakázáno hnojit. Jedná se např. o zvláště chráněná území (ZCHÚ), oblasti Natura 
2000 nebo oblasti zranitelné dusičnany ze zemědělské produkce. 

 
V odstavcích 5 až 12 se stanovují odpočty pro případy, kdy je na jeden díl půdního bloku 

poskytnuta dotace v rámci nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství a nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství a v rámci údržby travních porostů. Jedná se o zohlednění požadavku nařízení 
(EU) č. 1305/2013 na zamezení dvojímu financování. 

 
Zároveň je stanoveno, že není na jednom dílu půdního bloku proveden současně 

odpočet dotace pro oblasti, kde je podle zvláštního právního předpisu zakázáno hnojit, 
a za souběh s ekologickým zemědělstvím. 

 
V odstavci 13 se stanovuje odpočet pro případy kdy je na jeden díl půdního bloku 

poskytnuta dotace v podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků a zároveň se díl 
půdního bloku nachází v první zóně zvláště chráněného území a oblastech zranitelných 
dusičnany ze zemědělské produkce (ZOD). 

 
V odstavcích 14 až 17 se stanovují odpočty pro případy (podopatření Biopásy 

a Ochrana čejky chocholaté), kdy směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku je zároveň 
zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace podle nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády. Zároveň je stanoveno pořadí v jakém jsou 
odpočty prováděny v případě souběhu několika dotčených podopatření.  

 
V odstavci 18 se stanovuje princip stanovení výpočtu výše dotace poskytované žadateli 

jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření 
a sazby stanovené pro příslušné podopatření. 

 
V odstavci 19 se stanovují podmínky pro stanovení kurzu CZK vůči EUR pro účely 

výplaty dotace. 
 
V odstavci 20 se stanovuje, že dotaci nelze poskytnout na díl půdního bloku, který se 

nachází na území hlavního města Prahy.  
 
K § 22  

Stanoví vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití 
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních, které je 
převzato z nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavce 1, 2 a 3 stanoví postup Fondu při vyhodnocení zpráv o kontrole požadavků 

uvedených v § 7 odst. 2 písm. b) bodů 2 nebo 3. Celková míra porušení za každou oblast 
požadavků se vyhodnotí podle části C přílohy 1 k tomuto nařízení. 

 
Odstavce 4 a 7 stanoví procentní snížení za zjištění v rámci příslušné oblasti požadavků. 
 
Odstavce 5 a 6 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 § 23 
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Stanoví se výše udělovaných sankcí za porušení podmínek provádění jednotlivých 
podopatření. 

 
Hodnocení míry porušení podmínek jednotlivých podopatření resp. titulů je převzato 

z nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a vychází z principů daných evropskými právními předpisy, 
konkrétně se jedná o nařízení (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 provádění jednotlivých podopatření (s výjimkou podmínek 

podle § 22) se výše dotace stanovená podle § 21 sníží o 3 %, 10 %, 25 % nebo 50 %, 
popřípadě se dotace v daném roce neposkytne, resp. dojde k vyřazení z příslušného 
podopatření. 

 
Odstavce 2 a 3 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. 

 
V odstavci 4 a 5 se upřesňuje situace, kdy nepředložení vybraných záznamů, dokladů  

aevidenčních karet v průběhu kontroly na místě, je považováno za nesplnění podmínek. 
 
V odstavci 6 je stanovena míra snížení dotace v případě, že není v jednotné žádosti 

žadatelem vykázána veškerá obhospodařovaná zemědělská půda.   
 
V odstavci 7 je upřesněno, že v případě souběhu několika závazků, se porušení 

podmínek provádění příslušného podopatření či titulu posuzuje vždy ve vztahu 
k příslušnému závazku, v rámci kterého k porušení došlo.  
 
K § 24 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek snížení dotace o 3 % v příslušném kalendářním roce a které jsou převzaty 
z nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavce 1 a 3 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 3 % vztahující se k ploše celého podopatření. 
 
Odstavce 2 a 4 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 3 % vztahující se k ploše příslušného titulu. 
 
K § 25 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek snížení dotace o 10 % v příslušném kalendářním roce a které jsou převzaty 
z nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 10 % vztahující se k ploše celého podopatření. 
 
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 10 % vztahující se k ploše příslušného titulu. 
 
K § 26 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek snížení dotace o 25 % v příslušném kalendářním roce a které jsou převzaty 
z nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
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Odstavce 1 a 3 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 
dotace v daném roce o 25 % vztahující se k ploše celého podopatření. 

 
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 25 % vztahující se k ploše příslušného titulu. 
 
K § 27 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek snížení dotace o 50 % v příslušném kalendářním roce a které jsou převzaty 
z nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 50 % vztahující se k ploše celého podopatření. 
 
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, za která je uděleno snížení 

dotace v daném roce o 50 % vztahující se k ploše příslušného titulu. 
 
K § 28 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek neposkytnutí dotace v příslušném roce a které jsou převzaty z nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. 

 
Odstavec 1 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, které mají za následek 

neposkytnutí dotace v daném roce vztahující se k ploše celého podopatření. 
 
Odstavec 2 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, které mají za následek 

neposkytnutí dotace v daném roce vztahující se k ploše příslušného titulu. 
 
K § 29 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek snížení dotace o 25 %, resp. její vrácení a které jsou převzaty z nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb.  Jedná se o podmínky vztahující se k příslušnému titulu a k celému období 
závazku. 
 
K § 30 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek snížení dotace o 50 %, resp. její vrácení a které jsou převzaty z nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb.  Jedná se o podmínky vztahující se k příslušnému titulu a k celému období 
závazku. 
 
K § 31 

Stanoví se případy porušení jednotlivých podmínek podopatření resp. titulů, které mají 
za následek neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce a vyřazení z příslušného 
podopatření včetně uložení vrácení poskytnuté dotace a které jsou převzaty z nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. Zároveň se stanoví i postup uplatnění vrácení již poskytnuté dotace. 

 
Odstavce 1, 5 a 7 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, které mají za následek 

neposkytnutí dotace v daném roce a vyřazení z příslušného podopatření. 
 
Odstavce 2, 3, 4 a 8 uvádí výčet porušení jednotlivých podmínek, které mají za následek 

neposkytnutí dotace v daném roce a vyřazení z příslušného titulu. 
 
K § 32 

Odstavec 1 zohledňuje případy, kdy k porušení podmínek stanovených tímto nařízením 
dojde bez zavinění žadatele. 
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Odstavec 2 zohledňuje ustanovení o přezkumu čl. 48 nařízení (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, závazek bude ukončen bez 
požadavku na vrácení dotace. 
 

Odstavec 3 stanoví způsob zaokrouhlování pro účely výpočtů prováděných Fondem. 
 

K § 33 
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 příslušných podopatření a titulů, se stanoví účinnost 
navrhovaného nařízení vlády dnem 1. ledna 2020. 
 
Příloha č. 1 

Tato příloha obsahuje podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků 
na ochranu rostlin, jejichž dodržování je pro žadatele v rámci agroenvironmentálně- 
klimatických opatření v souladu s čl. 28 odstavcem 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 povinné. 
Požadavky jsou shodné s požadavky stanovenými nařízením vlády č. 75/2015 Sb.   
 
Příloha č. 2 

V příloze č. 2 je stanoven rozsah zjišťovaných meteorologických ukazatelů v sadech 
v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 10 a při pěstování zeleniny 
a jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku podle § 12. Součástí 
této přílohy je rovněž seznam technických zařízení, která lze používat při zjišťování těchto 
meteorologických ukazatelů.   
 
Příloha č. 3 

Tato příloha obsahuje seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích 
na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 10, 
podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 11 a podopatření integrovaná 
produkce zeleniny a jahodníku podle § 12. 
 
Příloha č. 4 

Tato příloha obsahuje maximální limity sledovaných těžkých kovů, které může 
obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 10. V případě 
olova jsou tyto maximální limity stanoveny samostatně pro každý druh podporovaného 
ovoce, přičemž jsou stanoveny limity, při jejichž překročení dojde ke snížení dotace 
a při jejichž překročení dojde k neposkytnutí dotace. Zároveň jsou stanoveny i limity těžkých 
kovů (olovo, kadmium, rtuť, chrom a arsen), při jejichž překročení dojde k vyřazení 
z podopatření. Stanovené limity jsou shodné s limity stanovenými v nařízení vlády č. 75/2015 
Sb.   
 
Příloha č. 5 

Tato příloha obsahuje seznam možných prostředků, které lze použít pro sledování 
výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 10 
a při pěstování zeleniny a jahodníku v podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku podle § 12. Zároveň tato příloha obsahuje také vzor záznamu o použití 
prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů, součástí tohoto záznamu je 
i vyhodnocení zjištěných údajů a přijatých opatření. 
 
Příloha č. 6 

V příloze č. 6 je uveden seznam druhů ovocných stromů a keřů, které lze podporovat 
v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 10. 
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Příloha č. 7 
Příloha č. 7 obsahuje seznam druhů zeleniny, na které je možné poskytnout dotaci 

v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 12. Seznam druhů zeleniny je 
shodný se seznamem uvedeným v nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
 
Příloha č. 8 

Tato příloha uvádí vzor evidenční karty dílu půdního bloku povinně vedené 
v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku podle § 12. 
 
Příloha č. 9 

V příloze č. 9 jsou stanoveny referenční hodnoty týkající se minimálního počtu výsadby 
nebo výsevku jednotlivých podporovaných druhů zeleniny, a to včetně hmotnosti tisíce 
semen, v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku podle § 12.  
 
Příloha č. 10 

Tato příloha obsahuje maximální limity sledovaných těžkých kovů, které může 
obsahovat vzorek zeleniny nebo jahod v podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku podle § 12. V případě olova a kadmia jsou tyto maximální limity stanoveny 
samostatně pro každý druh podporované zeleniny, přičemž jsou stanoveny limity, při jejichž 
překročení dojde ke snížení dotace a při jejichž překročení dojde k neposkytnutí dotace. 
Zároveň jsou stanoveny i limity těžkých kovů (olovo, kadmium a rtuť), při jejichž překročení 
dojde k vyřazení z příslušného titulu. Stanovené limity jsou shodné s limity stanovenými 
v nařízení vlády č. 75/2015 Sb.  
 
Příloha č. 11 

Tato příloha obsahuje koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí 
jednotky pro účely výpočtu podle § 14. Uvedené koeficienty jsou shodné s koeficienty 
stanovenými nařízením vlády č. 75/2015 Sb. 
 
Příloha č. 12 

Tato příloha obsahuje složení osevních směsí pro účely založení krmných 
a nektarodárných biopásů podle § 18. Osevní směsi jsou převzaty z nařízení vlády č. 
75/2015 Sb. 
 
Příloha č. 13 

Tato příloha obsahuje složení osevních směsí pro účely podopatření podle § 19 ochrana 
čejky chocholaté, přičemž je možné zvolit jak variantu krmná směs tak variantu směsi pro 
opylovače. Osevní směsi jsou převzaty z nařízení vlády č. 75/2015 Sb.  
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