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NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 
 

ze dne 8. června 2020, 
 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

 
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. 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 nařízení vlády 
č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení 
vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení 
vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení 
vlády č. 351/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 12 odst. 5 písm. c) a v § 15 odst. 5 písm. b) se slovo „čtvrtého“ nahrazuje slovem 

„pátého“. 
 
 
2. V § 33 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. d), přičemž žadatel neodebral 

žádný vzorek ovoce, 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. e), přičemž žadatel nezajistí rozbor 

žádného vzorku ovoce podle § 12 odst. 5 písm. d), nebo 
c) ve vzorku ovoce odebraném podle § 12 odst. 5 písm. d) a analyzovaném podle § 12 

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

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

3. V § 33 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 
 

„(8) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
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a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 
písm. c) nebo překročení limitů obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 
k tomuto nařízení, nebo 

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

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 o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto 
závazku.“. 

 
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10. 

 
 
4. V § 33 odstavec 9 zní: 

 
„(9) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce ovoce 

nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 11 a nepředložení dokladů podle § 12 odst. 5 
písm. e) 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 o vrácení dotace poskytnuté 
za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.“. 
 
 

5. V § 33 se doplňuje odstavec 11, který zní: 
 

„(11) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 

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

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 o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního bloku 
od počátku tohoto závazku.“. 

 
 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2020. 

 
 
 
 

Předseda vlády: 
 

Ing. Babiš v. r. 
  
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
 

Ing. Toman, CSc., v. r. 
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