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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne ….. 2021, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další 

související nařízení vlády 
 
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., 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.: 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 

zemědělství 
 

Čl. I 
 

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 
zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 2 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, 

na kterém není uplatňováno  
a) žádné navazující 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., 

c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, nebo 

d) žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství.“. 

 
2. V § 2 se na konci odstavce 5 doplňují slova „nebo podle odstavce 8“. 

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

 
„(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze pro období počínající rokem 2021 

podat pouze na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná dnem 1. ledna prvního 
roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení.“. 
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4. V § 7 odst. 3 a v § 24 odst. 1 se slovo „dvouletého“ zrušuje. 
 

5. V § 8 odstavec 3 zní: 
 
„(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury 

podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci 
do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se 
nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské 
kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na  
a) trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a) nebo 
b) na standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu 

příslušného kalendářního roku.“. 
 

6. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 

„(6) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 3 písm. b) před 31. říjnem 
příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění 
podmínek tohoto nařízení.“. 

 
7. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru 

zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 
1 : 10 000 nebo podrobnějším“. 

 
8. V § 10 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá 

o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel 
pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené 
v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, 
a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede  
a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 

k tomuto nařízení pěstovat, 
b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení a 
c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních 

bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“. 
 

9. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní: 
 

„(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění 
podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění 
těchto podmínek.“. 

 
10. V § 16 odst. 1 písm. i) a v § 16 odst. 1 písm. k) se číslo „907“ nahrazuje číslem „900“. 
 
11. V příloze č. 1 Části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 Části B I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují 

slovy „nebo čirok“. 
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Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 

 
Čl. III 

 
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., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády 
č. 332/2019 Sb. a nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 9 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury 

podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci 
do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení 
se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské 
kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na  
a) trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a) nebo 
b) na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu 

příslušného kalendářního roku.“. 
 
2. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 
„(6) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 3 písm. b) před 31. říjnem 

příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění 
podmínek tohoto nařízení.“. 
 

3. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a to“ nahrazují slovy „celkovou výměru 
zlepšující netržní plodiny, a to včetně zákresu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 
1 : 10 000 nebo podrobnějším“. 
 

4. V § 12 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá 
o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel 
pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené 
v odstavci 4 nebo 6, lze započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 věty první, 
a to v případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede  

a) díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy 
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č. 6 k tomuto nařízení pěstovat, 
b) výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení a 
c) zákres plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení v mapě dílů půdních 

bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“. 
 
5. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

 
„(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění 

podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění 
těchto podmínek.“. 

 
6. V příloze č. 1 Části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 Části B I. bodu 2 se slova „a čirok“ nahrazují 

slovy „nebo čirok“. 
 

Čl. IV 
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. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované 

oblasti s přírodními omezeními 
 

Čl. V 
 

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované 
oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 64/2020 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 
„(5) Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2022 a pro období 

následující.“. 
 
2. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

 
„d) v roce 2021 

1. 25 EUR v oblasti typu XOA, 
2. 25 EUR v oblasti typu XOB.“. 

 
 

Čl. VI 
Přechodné ustanovení 
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Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ÚČINNOST 

 
Čl. VII 

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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