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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne……………………..2019, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů  

 
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 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 
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 
 

Čl. I 
 
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády 
č.29/2018 Sb., nařízení vlády 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 57/2019 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 2 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém 
dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno  
a) navazující opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. xxx/2019 Sb., 

o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,  
b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb., nebo 

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. yyy/2019 Sb. o podmínkách 
provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.“. 

 
2. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

 
„(8) Žádost podle odstavců 1 a 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 

2020 a pro období následující.“. 
 

3. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 

„(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 
a pro období následující.“. 

 
4. V § 11 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se za slova „nařízení vlády 

č. 75/2015 Sb.“ vkládají slova „nebo § 15 a 16 nařízení vlády yyy/2019 Sb.“. 
 

5. V § 18 odstavec 4 zní: 
 

„(4) Dotace podle § 11, 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na 
který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy 
podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah 
soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci 
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podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků podle § 2 písm. e) nařízení vlády 
č. yyy/2019 Sb. nebo v rámci podopatření údržba zatravněných drah soustředěného 
odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. yyy/2019 Sb.“. 

 
6. V § 18 odst. 5 se slova „písm. c) bodu 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.“ nahrazují slovy 

„písm. f) nařízení vlády č. yyy/2019 Sb.“. 
 

7. V § 18 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „., nebo § 2 písm. g) nařízení vlády 
č. yyy/2019 Sb.“. 

 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Předseda vlády: 

 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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