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V. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek 
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle 
rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 

*  *  * 
 

§ 16 
  

(1) V kalendářním roce 2004 doručí žadatel Fondu žádost podle § 4, popřípadě 
podle § 10, do 15. června 2004. 
  

(2) V kalendářním roce 2004 může žadatel podat oznámení o provedení zalesnění, 
popřípadě oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin před vydáním rozhodnutí 
o zařazení žadatele do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, popřípadě 
do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin. 
 

(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady podle § 5 odst. 8 doručit Fondu 
do 15. června 2020.  
  

(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady doručena po lhůtě uvedené 
v odstavci 3, použije se § 5 odst. 9 obdobně.  
 

*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek 
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn, bez přílohy: 
 

*  *  * 
 

§ 10 
Zaokrouhlování 

  
 Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 
moci25), ustanovení § 7 a 8 se nepoužijí. 
 

§ 10a 
Lhůty pro podání žádosti o poskytování náhrady za ukončení zemědělské  

výroby v roce 2020 
 

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby 
podle § 4 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.  
 

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby 
doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.  
 

 *  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn, bez přílohy: 
 

*  *  * 
 

§ 12 
Snížení plateb nebo zamítnutí žádostí 

 
(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle § 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle 

do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto 
nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za 
každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; doručí-li žadatel žádost o platbu až po 
uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žadateli platbu neposkytne. 

 
(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v příslušném kalendářním roce jednotná platba na 

plochu zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne. Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v 
příslušném kalendářním roce jednotná platba na plochu zemědělské půdy podle nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na určitý půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, 
Fond žadateli platbu podle § 9 na tento půdní blok, popřípadě díl půdního bloku neposkytne. 

 
(3) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce 

mléka, chovaných žadatelem o platbu podle § 7 a 8 nejméně po dobu od 15. června do 15. 
srpna příslušného kalendářního roku nižší než počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo 
krav bez tržní produkce mléka, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, a to 
a) o nejvýše 3 %, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na počet velkých dobytčích jednotek 

ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných tímto žadatelem nejméně po dobu 
od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku zjištěný Fondem, 

b) o více než 3 % a nejvýše o 20 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na Fondem 
zjištěný počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, 
chovaných tímto žadatelem nejméně po dobu od 15. června do 15. srpna příslušného 
kalendářního roku, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem 
Fondem zjištěných velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, 
a počtem velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž 
žadatel požádal o poskytnutí platby. 

 
(4) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce 

mléka, chovaných žadatelem o platbu podle § 7 a 8 nejméně po dobu od 15. června do 15. 
srpna příslušného kalendářního roku nižší o více než 20 % než počet velkých dobytčích jednotek 
ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond 
platbu na chov ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka tomuto žadateli neposkytne. 

 
(5) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců žadatele o platbu podle § 6 ke 

dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší než počet velkých dobytčích 
jednotek přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, 
a) o nejvýše 3 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu na skutečný počet velkých dobytčích 

jednotek přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. 
března 2007, 

b) o více než 3 % a nejvýše o 20 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na počet 
velkých dobytčích jednotek přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, 
popřípadě ke dni 31. března 2007, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu 
mezi počtem velkých dobytčích jednotek přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek 
přežvýkavců, uvedených v žádosti o poskytnutí platby podle § 6. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2VMG)



4 
 

(6) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců žadatele o platbu podle § 6 ke 
dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší o více než 20 % než počet 
velkých dobytčích jednotek přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond 
platbu podle § 6 žadateli neposkytne. 

 
(7) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 

moci, snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby se neprovede15). 
 
(8) Pokud je celková částka plateb podle § 5 až 10, která má být žadateli na základě jeho 

žádosti poskytnuta nižší než 500 Kč, Fond platbu tomuto žadateli neposkytne. 
 
(9) Při posuzování žádosti o platbu na rok 2015 Fond neuplatní snížení plateb nebo 

zamítnutí žádosti podle odstavce 1, pokud byla žádost doručena do 29. května 2015. 
 

§ 12a 
Lhůta pro poskytnutí platby v roce 2020 

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 2 odst. 2 doručit Fondu do 

15. června 2020. 
 
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 12 obdobně. 
 

*  *  *  
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Část platného znění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn, bez přílohy: 
 

*  *  * 
§ 10a 

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2015 
 

(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. 
května 2015. 

 
(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, 

použije se § 4 odst. 2 obdobně. 
 

§ 10b  
Lhůta pro podání žádosti pro rok 2020  

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně. 
 
(3) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 7a odst. 9 doručit Fondu do 

15. června 2020. 
 

*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování 
dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 11a 

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2015 
 

(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. 
května 2015. 

 
(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, 

použije se § 4 odst. 2 obdobně. 
 

§ 11b 
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně. 
 

*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 34 

Oznámení o převodu obchodního závodu 
 

Oznámení o převodu obchodního závodu24) doručí nabyvatel Fondu na formuláři vydaném 
Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu dílů půdních bloků v evidenci 
využití půdy nebo převodu zvířat v ústřední evidenci podle plemenářského zákona na 
nabyvatele. 

 
§ 34a 

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům v roce 2020 
 

Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 2 odst. 3 
doručit Fondu do 15. června 2020. 

 
*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 

 
*  *  * 

 
§ 12a 

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí platby pro rok 2015 
 

(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 29. května 
2015. 

 
(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, 

použije se § 4 odst. 3 obdobně. 
 

§ 12b  
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020  

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně. 
 

*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na 
opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 20 

Zaokrouhlování 
 

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické 
zaokrouhlování na 2 desetinná místa. 

 
§ 20a 

 
zrušen 

 
 

§ 20b  
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020  

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 5 odst. 3 obdobně. 
 

*  *  *  
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Část platného znění 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, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 33 

Vyřazení z podopatření a vrácení dotace 
 

(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce ovoce  

1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. c), popřípadě při překročení limitů 
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení, 

2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný 
vzorek ovoce, 

3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), přičemž žadatel nezajistí rozbor 
žádného vzorku ovoce podle § 12 odst. 5 písm. d), nebo 

4. pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 
odst. 5 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C přílohy č. 5 
k tomuto nařízení, nebo 

b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 
odst. 5 písm. b), popřípadě při překročení limitů obsahu chemických látek uvedených 
v příloze č. 4 k tomuto nařízení, 

dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení 
žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle 
§ 2 od počátku tohoto závazku. 
 

(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací 

uvedených v § 13 odst. 6 písm. a), 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více 

aplikací uvedených v § 13 odst. 6 písm. b) nebo d), 
c) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. c), je-li Fondem zjištěno 35 a více aplikací 

uvedených v § 13 odst. 6 písm. c), 
d) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), je-li Fondem zjištěno 11 a více 

aplikací uvedených v § 13 odst. 7 písm. b) nebo d), 
e) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací 

uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), nebo 
f) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. c), je-li Fondem zjištěno 25 a více aplikací 

uvedených v § 13 odst. 7 písm. c), dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond 
současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za 
příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku. 

 
(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny 

a jahodníku 
1. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek 

zeleniny, 
2. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. f) nebo v § 15 odst. 7 písm. f), přičemž 

žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických 
látek žádného vzorku zeleniny nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech 
sledovaných chemických látek, 

3. pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 15 
odst. 6 písm. f) nebo odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 15 
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https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.5.b
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.5.b
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.6.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.6.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.6.b,13.6.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.6.b,13.6.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.6.c
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.7.b,13.7.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.7.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.7.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.7.c
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252313.7.c
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.6.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.6.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.6.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.6.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.6.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.f
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odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 
k tomuto nařízení, 

4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. e), přičemž neodebral žádný vzorek 
zeleniny, 

5. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek 
jahod, 

6. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor za 
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku jahod 
nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech sledovaných chemických 
látek, nebo 

7. pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 
odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek obsažených v jahodách uvedené v části F přílohy č. 12 
k tomuto nařízení, 

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z 
příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto 
závazku. 
 

(4) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu zatravňování orné půdy nesplnění podmínky 
uvedené v § 20 odst. 6, § 20 odst. 7 písm. a) bodu 1 nebo v § 20 odst. 8 písm. e), dotace se 
neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond současně 
rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného titulu a rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto závazku. 

 
(5) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření zatravňování drah soustředěného 

odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. a) bodu 1 nebo v § 22a odst. 6 písm. 
e), dotace se neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond 
současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného podopatření a rozhodne 
o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto závazku. 

 
(6) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky příslušného podopatření, které má za následek 

vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou 
v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém 
došlo k nesplnění podmínky; v případě zjištění nesplnění podmínky opatření po skončení 
závazku se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let. 

 
(7) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 

podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný 
kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se 
postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení 
dotace. 

 
(8) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění  

a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 11 
a nepředložení dokladů podle  
1. § 12 odst. 5 písm. c) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl 

být rozbor nejpozději proveden, nebo 
2. § 12 odst. 5 písm. e) do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém 

žadatel žádal o dotaci, nebo 
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 

odst. 12 písm. a) bodě 1 a nepředložení dokladů podle v § 15 odst. 5 písm. b) do 15. února 
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2VMG)

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.8.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.8.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.8.d
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.8.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.8.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252320.6
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252320.7.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252320.8.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252320.8.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252322a.5.a.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252322a.6.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252322a.6.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252322a.6.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252312.11
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252312.5.c
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252312.5.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.12.a.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.12.a.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.5.b
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dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení 
žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle 
§ 2 od počátku tohoto závazku. 
 

(9) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 12 písm. a) bodě 2 a nepředložení 
dokladů podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e) do 15. února 
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, dotace se v rámci 
titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu 
a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto závazku. 
 

§ 33a 
Lhůty pro podání žádosti v roce 2020 

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 

2020.  
 
(2) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020. 
 
 (3) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 7 odst. 3 doručit Fondu 

do 15. června 2020. 
 
 (4) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 doručit Fondu 

do 15. června 2020, nejedná-li se o žádost podle § 8 odst. 2 písm. a) nebo b). 
 
(5) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 9 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(6) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 5, použije se § 9 odst. 4 obdobně.  
 
(7) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení v souvislosti s vyklučením podle § 14 

odst. 1 písm. b) doručit Fondu nejpozději do 15. června 2020. 
 

§ 33b 
Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020 

 
Jestliže žadatel v roce 2020 absolvuje nejpozději do 31. prosince 2020 školení 

zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je tím splněna 
podmínka uvedená v § 12 odst. 5 písm. i) nebo v § 13 odst. 5 písm. i). 

 
§ 33c 

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020 
 

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky 
uvedené v § 17 vedoucí k postupu podle hlavy čtvrté tohoto nařízení nepovažuje, pokud 
k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června  2020. 

 
*  *  * 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2VMG)

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.12.a.2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.6.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.7.f
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%252315.8.e
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83921/1/ASPI%253A/75/2015%20Sb.%25232
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Část platného znění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 27a 

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2015 
 
(1) Pro rok 2015 lze žádost o zařazení podle § 2 odst. 5 doručit Fondu do 29. května 2015. 
 
(2) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 

29. května 2015. 
 
(3) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, 

použije se § 6 odst. 5 obdobně. 
 

§ 27b  
Lhůty pro podání žádostí pro rok 2020  

 
 (1) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 4 odst. 3 doručit Fondu 

do 15. června 2020. 
 
(2) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 2 písm. b) 

doručit Fondu do 15. června 2020. 
 
(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 3, použije se § 6 odst. 5 obdobně. 
 

§ 27c  
Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020  

 
V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky 

uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení 
nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června  do 15. června  
2020. 

 
*  *  * 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2VMG)

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/83922/1/ASPI%253A/76/2015%20Sb.%25232.5
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Část platného znění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací 
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn, bez 
příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 12 

Společná ustanovení 
 

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 
moci15), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí. 

 
(2) Způsobilost půdy podle § 3 odst. 2 pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo 

dotace za ukončení zemědělské výroby se posuzuje ke dni doručení žádosti o dotaci na 
založení lesního porostu. 

 
§ 12a 

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu nebo žádosti 
o poskytnutí dotace na péči o lesní porost v roce 2020 

 
(1) Žadatel, který v roce 2020 hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení 

lesního porostu podle § 5, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 15. června 2020. 
 
(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 6 odst. 

1 nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 6 odst. 2 
doručit Fondu do 15. června 2020.  

 
(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádost 

o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené 
v odstavci 2, použije se § 6 odst. 3 obdobně. 

 
*  *  *  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNQG2VMG)
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Část platného znění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací 
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez přílohy: 

 
*  *  * 

 
§ 15 

Společná ustanovení 
 

(1) Jednu porostní skupinu v rámci jednotlivých podopatření podle § 2 může zařadit pouze 
jeden žadatel. 

 
(2) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší 

moci15), ustanovení § 12 odst. 1 nebo 2 nebo § 13 odst. 1 až 3 se nepoužijí. 
 
(3) Porostní skupiny, které byly zařazeny do titulu zachování hospodářského souboru podle 

nařízení vlády č. 147/2008 Sb., nelze zařadit do podopatření podle § 2 písm. a). 
 
(4) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické 

zaokrouhlování na 2 desetinná místa. U zakmenění se použije matematické zaokrouhlování na 
celé číslo a u zastoupení dřevin na celá procenta. 

 
§ 15a 

Lhůty pro podání žádosti v roce 2020 
 

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 
2020. 

 
(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 7 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
 
(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 2, použije se § 7 odst. 2 obdobně. 
 
(4) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nebo podle § 11 odst. 9 

doručit Fondu do 15. června 2020. 
 

*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 
horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 14a 

Posuzování výrobního zaměření v letech 2019 a 2020 
 

(1) Pro žádosti podané v roce 2019 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty 
intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 
1. ledna do 30. září 2018, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že 
došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018. 

 
(2) Pro žádosti podané v roce 2020 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty 

intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 
1. května do 31. prosince 2019, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, 
že došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018. 

 
(3) Pro žádosti podané v roce 2020 se při výpočtu intenzity chovu žadatelem 

chovaných hospodářských zvířat ke každému dni kontrolního období od 1. června do 30. 
září podle § 6 odst. 2 písm. b) neposuzují dny, kdy v období od 1. června do 15. června je 
intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky. 

 
§ 14b  

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020  
 

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 
15. června 2020.  

 
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 4 odst. 4 obdobně. 
 

*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 
přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 14 

Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost při změně hranic 
dílu půdního bloku 

 
Za zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 5 odst. 3 písm. 

a) se považuje díl půdního bloku, na kterém byl v evidenci využití půdy veden druh zemědělské 
kultury travní porost ke dni 30. září 2014 z více než 50 %. 

 
§ 14a  

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020  
 

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 
15. června 2020.  

  
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně. 
 

§ 14b  
Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020  

 
V případě žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené 
v § 6 odst. 2 vedoucí k postupu podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 tohoto nařízení 
nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června  do 15. června  
2020. 

 
*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, s vyznačením navrhovaných změn, bez 
příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 31 

Vyřazení z podopatření a vrácení dotace 
 

(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek 

ovoce, 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel nezajistí rozbor 

žádného vzorku ovoce podle § 10 odst. 5 písm. c), nebo 
c) pokud ve vzorku ovoce odebraném podle § 10 odst. 5 písm. c) a analyzovaném podle § 10 

odst. 5 písm. d), nebo ve vzorku odebraném Fondem, dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části C přílohy č. 4 
k tomuto nařízení, 

dotace se v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení 
žadatele z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle 
§ 2 od počátku tohoto závazku. 
 

(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a), je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací 

uvedených v § 11 odst. 6 písm. a), 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b), je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací 

uvedených v § 11 odst. 6 písm. b), 
c) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a), je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací 

uvedených v § 11 odst. 7 písm. a), nebo 
d) nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b), je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací 

uvedených v § 11 odst. 7 písm. b), 
dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele 
z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku 
tohoto závazku. 
 

(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku  
a) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek 

zeleniny, 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. f) nebo v § 12 odst. 7 písm. f), přičemž 

žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických 
látek žádného vzorku zeleniny nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech 
sledovaných chemických látek, 

c) pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 12 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 12 
odst. 6 písm. f) nebo odebraném podle § 12 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 12 
odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 10 
k tomuto nařízení, 

d) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e), přičemž neodebral žádný vzorek 
zeleniny, 

e) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek 
jahod, 

f) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor za 
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku jahod 
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nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech sledovaných chemických 
látek, nebo 

g) pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 12 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 
odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty 
obsahu některých z chemických látek obsažených v jahodách uvedené v části F přílohy č. 10 
k tomuto nařízení, 

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele 
z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto 
závazku. 
 

(4) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu údržba zatravněných dílů půdních bloků 
nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. d), dotace se neposkytne na díl půdního 
bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond současně rozhodne o vyřazení tohoto 
dílu půdního bloku z příslušného titulu a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 na 
daný díl půdního bloku od počátku tohoto závazku. 

 
(5) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření údržba zatravňených drah 

soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. d), dotace se 
neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond současně 
rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného podopatření a rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto závazku. 

 
(6) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 

podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný 
kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se 
postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení 
dotace. 

 
(7) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění 

podmínky uvedené v § 10 odst. 10 a nepředložení dokladů podle § 10 odst. 5 písm. d) do 15. 
února kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, dotace se 
v rámci podopatření podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele 
z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od 
počátku tohoto závazku. 

 
(8) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny 

a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 12 písm. a) a nepředložení dokladů podle 
§ 12 odst. 6 písm. f), § 12 odst. 7 písm. f) nebo § 12 odst. 8 písm. e) do 15. února kalendářního 
roku následujícího po roce, ve kterém žadatel žádal o dotaci, dotace se v rámci titulu podle § 2 
neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace 
poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto závazku. 
 

§ 31a  
Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020  

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 

2020.  
  
(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 7 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
  
(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 2, použije se § 7 odst. 4 obdobně. 
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§ 31b  
Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020 

 
Jestliže žadatel v roce 2020 absolvuje nejpozději do 31. prosince 2020 školení 

zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je tím splněna 
podmínka uvedená v § 10 odst. 5 písm. h) nebo v § 11 odst. 5 písm. i). 
 

§ 31c  
Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020 

 
V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky 

uvedené v § 14 vedoucí k postupu podle části čtvrté tohoto nařízení nepovažuje, pokud 
k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června  2020. 

 
*  *  * 
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Část platného znění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
*  *  * 

 
§ 24 

Vyřazení z navazujícího opatření a vrácení dotace 
 

(1) Zjistí-li Fond u žadatele, že byla v průběhu trvání závazku žadateli zrušena registrace 
v systému ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, dotace se 
neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické 
zemědělství. Na základě vyřazení žadatele z navazujícího opatření ekologické zemědělství 
rozhodne Fond o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného dvouletého období. 

 
(2) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky navazujícího opatření ekologické zemědělství, které 

má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci 
poskytnutou v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, ve kterém došlo k nesplnění 
podmínky. V případě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po skončení 
závazku se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 2 kalendářní roky. 

 
(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval 

podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný 
kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se 
postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení 
dotace. 
 

§ 24a  
Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020  

 
(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 2 odst. 5 doručit Fondu do 15. června 

2020. 
 
(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 

15. června 2020.  
 
(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené 

v odstavci 2, použije se § 5 odst. 5 obdobně. 
 

§ 24b  
Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020  

 
V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené 
v § 9 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, 
pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června  do 15. června  2020. 
 

*  *  * 
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