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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, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujících agroenvironmentálně – klimatických opatření je 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. 

 
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. Dne 23. prosince 2020 schválil Evropský parlament a Rada nařízení 
č. 2020/2220, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního 
fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022.  

 
Proces v souvislosti s legislativními návrhy Komise týkajícími se SZP po roce 2020 nebyl 

dokončen včas. Z tohoto důvodu má nařízení č. 2020/2220 zajistit pokračující uplatňování 
pravidel stávajícího rámce SZP platného pro období 2014–2020 („stávající rámec SZP“) 
a nepřerušené poskytování plateb ve prospěch zemědělců a jiných příjemců, a tím zajistit 
předvídatelnost a stabilitu během přechodného období v letech 2021 a 2022. 

 
S cílem zajistit, aby zemědělcům a jiným příjemcům mohla být v letech 2021 a 2022 

poskytována podpora z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) 
a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“), je umožněno 
i nadále poskytovat podporu  během přechodného období za podmínek stanovených 
ve stávajícím rámci SZP. Stávající rámec SZP je stanoven zejména v nařízeních Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) 
č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013. 

 
V čl. 1 nařízení je uvedeno, že se u programů podporovaných z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 stanovené v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 prodlužuje do 31. prosince 2022. 

 
V kapitole IV nařízení jsou stanovena přechodná ustanovení související s rozvojem 

venkova. 
 
Vzhledem k tomu, že během přechodného období je umožněno podporovat rozvoj 

venkova i nadále, členské státy mají možnost financovat své prodloužené programy rozvoje 
venkova z odpovídajících rozpočtových prostředků přidělených na roky 2021 a 2022. Cílem 
prodloužených programů má být zajištění zachování přinejmenším stejného celkového podílu 
příspěvku z EZFRV, který je vyhrazen pro opatření uvedená v nařízení (EU) č. 1305/2013. 

 
Cílem předkládaného nařízení vlády je tedy reagovat na konec programového období 

2014-2020 a na navazující přechodné období, tj. upravit podmínky poskytování dotací pro 
navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila 
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podmínky stanovené níže uvedenými obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu 
zatížení období 2023-2027 závazky z přechodného období, které by do značné míry 
omezovalo prostor pro financování nových výzev.  

 
Přechodné nařízení poskytuje obecný rámec pro poskytování dotací v rámci rozvoje 

venkova v letech 2021 a 2022 a umožňuje tak uzavírat zkrácené navazující závazky, nicméně 
vlastní podmínky pro poskytnutí dotace nemají přímou vazbu na toto přechodné nařízení. 
Podmínky pro poskytnutí dotace (ať už pro standardní pětileté závazky nebo zkrácené 
navazující závazky) jsou nastavovány členskými státy a schvalovány EK v rámci modifikace 
programového dokumentu PRV 2014 - 2020. 

 
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 koncem programového období 2014-2020 byl v rámci PRV ukončen příjem 

žádostí o zařazení do opatření AEKO podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (do standardních 
pětiletých závazků) počínaje rokem 2020, přičemž zařazování do převážné většiny 
podopatření byl ukončeno již v roce 2019. S ohledem na pozitivní efekty agroenvironmentálně-
klimatických opatření bylo v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013 umožněno uzavírat 
zkrácené navazující závazky. V roce 2020 bylo umožněno uzavírat zkrácené navazující 
závazky v délce trvání dvou let v návaznosti na diskuze na půdě Evropské komise, kde bylo 
v souvislosti se zpožděním ve schvalování právních předpisů pro období 2021-2027 
a ve schvalování víceletého finančního rámce zmiňováno přechodné období v délce trvání 
1 až 3 let. Co se týče aktuální situace, tak výše uvedené přechodné nařízení umožňuje v letech  
2021 a 2022 uzavírání nových závazků v délce trvání1 až 3 let. 

 
 Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je tedy umožnit zemědělským 

subjektům, kterým končí standardní pětiletý závazek hospodaření v roce 2020 pokračovat 
v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí, aniž by došlo k neúměrnému zatížení 
rozpočtu pro období 2023-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v roce 2021 
a 2022, tj. možnost uzavírat zkrácené navazující závazky pouze na dobu přechodného období. 
Tímto krokem bude moci Česká republika v  období 2023-2027 reagovat na nové výzvy 
v oblasti šetrného hospodaření s přírodními zdroji a v oblasti klimatu.  

 
Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je reagovat na zjištění v průběhu 

administrace v roce 2020, tyto úpravy se týkají jak nařízení vlády č. 330/2019 Sb., tak i nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. 

  
Platnou právní úpravu pro podporu způsobů hospodaření šetrných ke složkám životního 

prostředí v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření 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, 
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• 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 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, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2020/2220, kterým se stanoví určitá 
přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, 
pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022, 

• 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, 

• nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, 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.  
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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 roce 2021. 

 
Návrh novely nařízení vlády se předkládá na základě návrhu Plánu legislativních prací 

vlády na rok 2021. 
 

 
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 

o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb. 
 
 

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: 
− 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,  

− 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, 

− nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2020/2220, kterým se stanoví určitá přechodná 
ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z 
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich 
zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022. 
 

Předkládaný návrh nařízení vlády  je v souladu s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a 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. 
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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 %. Z přechodného nařízení 2020/2220 vyplývá, 
že během přechodného období je umožněno podporovat rozvoj venkova i nadále, členské 
státy tak mají možnost financovat své prodloužené programy rozvoje venkova z odpovídajících 
rozpočtových prostředků přidělených na roky 2021 a 2022. V souladu s přechodným 
nařízením je v rámci modifikace programového dokumentu navýšena celková alokace 
opatření v rámci PRV tak, aby byly pokryty i závazky roku 2021 a 2022. Ročně je v rámci 
agroenvironmentálně-klimatických opatření zažádáno o dotaci v celkové výši 3,3 mld. Kč 
(příspěvek státního rozpočtu je cca 0,825 mld. Kč).  

 
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 

v připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2021.  
 
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 

a jeho modifikaci ve vazbě na přechodné nařízení 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.  
 
Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, včetně dopadů 

na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 
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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 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 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 č. 256/2000 Sb., jakož i regulací stanovených 
právem Evropské unie. 

 
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. 

 
 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, zejména 
z důvodu, že tento legislativní úkol Ministerstva zemědělství je obsažen v  Plánu legislativních 
prací vlády na rok 2021 bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
K bodu 1 - § 3 odst. 3: 
S ohledem na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období 
je do odstavce 3 doplněno písmeno b), kde je stanovena možnost podání žádosti o zařazení 
do jednoletého závazku, a to v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e), f) bod 1 a g) a h). 
Tímto způsobem bude zajištěno udržitelné hospodaření v období před spuštěním nového 
programového období SZP. 
 
K bodu 2 - § 3 odst. 7: 
V souvislosti se zaváděním možnosti uzavírat jednoleté závazky hospodaření  je od roku 2021 
pozastaven příjem žádostí o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 
2, neboť podmínky podopatření jsou vztaženy k období nejméně dvou let a ve zkráceném 
období by nebylo možné zajistit dostatečný environmentální efekt opatření, resp. je to možné 
pouze za cenu výrazných úprav podmínek pro poskytnutí dotace. Tato úprava nemá přímou 
vazbu na přechodné nařízení, které sice umožňuje uzavírat zkrácené jednoleté závazky, 
vlastní nastavení podmínek je ale již na rozhodnutí členského státu. 
 
K bodům 3 a 4 - § 11 odst. 6, § 11 odst. 7: 
S ohledem na možnost uzavírat jednoleté závazky v podopatření integrovaná produkce révy 
vinné jsou stanoveny počty aplikací proti plísní révové a padlí révovému ve vztahu 
k dvouletému navazujícímu závazku podle § 3 odstavec 3 písmeno a) a ve vztahu 
k jednoletému navazujícímu závazku podle § 3 odstavec 3 písmeno b), kdy je s ohledem 
na délku závazku jeden rok, povolen poloviční počet aplikací příslušných přípravků na ochranu 
rostlin oproti dvouletém závazku, a to jak v rámci titulu základní ochrana vinic (§ 2 písm. b) 
bod 1), tak v rámci titulu nadstavbová ochrana vinic (§ 2 písm. b) bod 2). Tato úprava nemá 
přímou vazbu na přechodné nařízení, které sice umožňuje uzavírat zkrácené jednoleté 
závazky, vlastní nastavení podmínek je ale již na rozhodnutí členského státu. 
 
K bodům 5 a 6 - § 12 odst. 6 písm. b), § 12 odst. 7 písm. b) a § 12 odst. 8 písm. a): 
V rámci navrhované úpravy dochází k zpřesnění specifikace použitého osiva a sadby v rámci 
integrované produkce zeleniny a jahodníku. Osivo zeleniny a jahodníku neprochází uznávacím 
řízením, a tudíž se u tohoto osiva nejedná o uznané osivo, ale pouze o standardní osivo 
registrované odrůdy podle zákona o oběhu osiva a sadby.  
 
K bodu 7 - § 13, § 17 až § 20: 
V souvislosti s možností uzavírat jednoleté závazky hospodaření dochází k úpravě definice 
způsobilosti dílů půdních bloků, na kterých je umožněno uzavírat tyto jednoleté závazky. 
Jednoleté závazky bude možné uzavírat pouze na dílu půdního bloku, jehož převážná část 
(více než 50 %) byla k 31. 12. 2019 nebo k 31. 12. 2020 zařazena v rámci příslušného 
podopatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Tato úprava nemá přímou vazbu 
na přechodné nařízení, které sice umožňuje uzavírat zkrácené jednoleté závazky, vlastní 
nastavení podmínek je ale již na rozhodnutí členského státu. 
 
K bodu 8 - § 16 odst. 12: 
Důvodem navrhované úpravy je potřeba umožnit uspíšení nebo naopak prodloužení pastvy 
oproti stanovenému termínu, a to s ohledem na stav konkrétního porostu a měnící 
se klimatické podmínky. 
 
K bodům 9 až 11 - § 16 odst. 14, § 16 odst. 15: 
V rámci navrhované úpravy je řešeno předávání souhlasných stanovisek OOP s výjimkami 
z podmínek opatření ošetřování travní porostů. V současné době měl žadatel povinnost 
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doručit Fondu souhlasné stanovisko OOP v listinné podobě. Nově je navrhováno neukládat 
žadateli tuto povinnost, protože Fond obdrží toto souhlasné stanovisko přímo od příslušného 
OOP prostřednictvím evidence půdy LPIS. Touto úpravou dochází ke snižování administrativní 
zátěže žadatelů o dotace.  
 
K bodům 12 až 14  - § 17 odst. 6, § 20 odst. 5: 
Nově je zaváděna možnost vápnění zatravněných DPB, přičemž v oblastech Natura 2000, 
ochranných pásmech NP a CHKO je toto podmíněno souhlasným stanoviskem OOP. 
Požadavek na možnost vápnění vyplynul ze zemědělské praxe. Vápnění je umožněno 
zejména z toho důvodu, že de facto dochází k závazku delšímu než 5 let, kdy bez vápnění 
může dojít ke změně pH (okyselení) a tím i zhoršení funkčnosti travního porostu. 
K okyselování zemědělské půdy dochází aplikací hnojiv (která je však v rámci AEKO závazku 
zakázána), také kyselými srážkami a vliv na kyselost půdy má i matečná hornina. Překyselení 
půdy má za následek zhoršení struktury půdy a zvýšení nasycení hliníkem. Toxicita hliníku 
zásadním způsobem ovlivňuje tvorbu kořenů a růst rostlin. Vzhledem k tomu, že v případě 
titulu Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku je podporována 
především protierozní funkce, je nezbytné zajistit základní podmínky pro vytvoření kvalitního 
porostu, který svou funkci může plnit. Vápnění příznivě ovlivňuje procesy v půdě, zejména 
upravuje půdní reakci a umožňuje tvorbu kořenového systému i příjem důležitých prvků 
pro vývoj rostlin. Nejde zde o hnojení za účelem zvýšení produkce, ale vápnění zde plní 
především hygienickou funkci, kdy je cílem udržet pH půdy optimální pro travní porosty, 
imobilizovat toxické látky a eliminovat jejich případné přijetí rostlinami. Vzhledem 
k předpokládaným dávkám k udržení optimální půdní reakce a frekvenci vápnění 
se nepředpokládá negativní vliv na kvalitu vody z důvodu zvýšené biologické aktivity v půdě. 
 
K bodům 15 až 21 - § 21: 
V rámci dvouletého závazku bylo v kalkulaci titul horské a suchomilné louky hnojené 
zohledněno, že je povinnost hnojení v jednom roce a v druhém roce je hnojení zakázáno. 
V jednoletém závazku již zůstává pouze povinnost provedení hnojení. V souvislosti s možností 
uzavírat jednoleté navazující závazky tedy dochází k úpravě sazby dotace u  titulu horské 
a suchomilné louky hnojené, kdy v souvislosti s jednoletým závazkem došlo k revizi kalkulace 
výše dotace.  
 
V souvislosti s revizí kalkulace výše dotace dochází i revizi snížení dotace při souběhu 
s ekologickým zemědělstvím podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a nařízení vlády č. 331/2019 
Sb., které mají zamezit dvojímu financování. Nově je stanoven odpočet za souběh ve výši 72 
EUR/ha.  
 
Zároveň dochází k dalším legislativně technickým úpravám v § 21. 
 
K bodu 22 - § 27 
V souvislosti s možností uzavírat navazující jednoleté závazky dochází k úpravě sankčního 
systémů pro podopatření integrovaná produkce révy vinné v případě porušení podmínky 
aplikace maximálního počtu prostředků na ochranu rostlin proti padlí révovému a plísni révové. 
 
K bodům 23 až 27 - § 29 odst. 1, § 30 odst. 1: 
Úpravou je reagováno na fakt, že je nově zaváděna možnost uzavírat jednoleté závazky. 
Dochází tedy k upřesnění, že stanovené sankce se týkají porušení podmínek pro poskytnutí 
dotace v rámci dvouletých navazujících závazků. 
 
K bodu 28 - § 31 odst. 2: 
V souvislosti s možností uzavírat navazující jednoleté závazky dochází k úpravě sankčního 
systémů pro podopatření integrovaná produkce révy vinné v případě porušení podmínky 
aplikace maximálního počtu prostředků na ochranu rostlin proti padlí révovému a plísni révové. 
Dochází tedy k upřesnění, které stanovené sankce vedoucí k neposkytnutí dotace a vyřazení 
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žadatele ze závazku se týkají porušení podmínek pro poskytnutí dotace v rámci dvouletých 
navazujících závazků. Zároveň jsou nově stanoveny sankce za porušení podmínek v rámci 
jednoletých závazků. 

 
K bodu 29 – Příloha č. 1  
Změna je navrhována v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu, která nabyla účinnosti dne 1. července 2020.  

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 
K bodům 1 a 2 - § 15 odst. 6 písm. b), § 15 odst. 7 písm. b) a § 15 odst. 8 písm. a): 
Osivo zeleniny a jahodníku neprochází uznávacím řízením, a tudíž se u tohoto osiva nejedná 
o uznané osivo, ale pouze o standardní osivo registrované odrůdy podle zákona o oběhu osiva 
a sadby. 
 
K bodu 3 - § 19 odst. 12: 
Důvodem navrhované úpravy je potřeba umožnit uspíšení nebo naopak prodloužení pastvy 
oproti stanovenému termínu, a to s ohledem na stav konkrétního porostu a měnící 
se klimatické podmínky. 
 
K bodům 4 až 6 - § 19 odst. 14, § 19 odst. 15: 
V rámci navrhované úpravy je řešeno předávání souhlasných stanovisek OOP s výjimkami 
z podmínek opatření ošetřování travní porostů. V současné době měl žadatel povinnost 
doručit Fondu souhlasné stanovisko OOP v listinné podobě. Nově je navrhováno neukládat 
žadateli tuto povinnost, protože Fond obdrží toto souhlasné stanovisko přímo od příslušného 
OOP prostřednictvím evidence půdy LPIS. Touto úpravou dochází ke snižování administrativní 
zátěže žadatelů o dotace.  
 
K bodu 7 - § 20 odst. 8: 
Nově je zaváděna možnost vápnění zatravněných DPB, přičemž v oblastech Natura 2000, 
ochranných pásmech NP a CHKO je toto podmíněno souhlasným stanoviskem OOP. Vápnění 
je umožněno z toho důvodu, aby nedocházelo ke změně pH (okyselení) a tím i zhoršení 
funkčnosti založeného travního porostu. 
K okyselování zemědělské půdy dochází aplikací hnojiv (která je však v rámci AEKO závazku 
zakázána), také kyselými srážkami a vliv na kyselost půdy má i matečná hornina. Překyselení 
půdy má za následek zhoršení struktury půdy a zvýšení nasycení hliníkem. Toxicita hliníku 
zásadním způsobem ovlivňuje tvorbu kořenů a růst rostlin. Vzhledem k tomu, že v případě 
titulu Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku je podporována 
především protierozní funkce, je nezbytné zajistit základní podmínky pro vytvoření kvalitního 
porostu, který svou funkci může plnit. Vápnění příznivě ovlivňuje procesy v půdě, zejména 
upravuje půdní reakci a umožňuje tvorbu kořenového systému i příjem důležitých prvků 
pro vývoj rostlin. Nejde zde o hnojení za účelem zvýšení produkce, ale vápnění zde plní 
především hygienickou funkci, kdy je cílem udržet pH půdy optimální pro travní porosty, 
imobilizovat toxické látky a eliminovat jejich případné přijetí rostlinami. Vzhledem 
k předpokládaným dávkám k udržení optimální půdní reakce a frekvenci vápnění 
se nepředpokládá negativní vliv na kvalitu vody z důvodu zvýšené biologické aktivity v půdě. 
 
K bodu 8 - § 22a odst. 6: 
Nově je zaváděna možnost vápnění zatravněných DPB. Požadavek na možnost vápnění 
vyplynul ze zemědělské praxe. K okyselování zemědělské půdy dochází aplikací hnojiv (která 
je však v rámci AEKO závazku zakázána), také kyselými srážkami a  vliv na kyselost půdy má 
i matečná hornina. Překyselení půdy má za následek zhoršení struktury půdy a zvýšení 
nasycení hliníkem. Toxicita hliníku zásadním způsobem ovlivňuje tvorbu kořenů a růst rostlin. 
Vzhledem k tomu, že v případě titulu Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah 
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soustředěného odtoku je podporována především protierozní funkce, je nezbytné zajistit 
základní podmínky pro vytvoření kvalitního porostu, který svou funkci může plnit. Vápnění 
příznivě ovlivňuje procesy v půdě, zejména upravuje půdní reakci a umožňuje tvorbu 
kořenového systému i příjem důležitých prvků pro vývoj rostlin. Nejde zde o hnojení za účelem 
zvýšení produkce, ale vápnění zde plní především hygienickou funkci, kdy je cílem udržet pH 
půdy optimální pro travní porosty, imobilizovat toxické látky a eliminovat jejich případné přijetí 
rostlinami. Vzhledem k předpokládaným dávkám k udržení optimální půdní reakce a frekvenci 
vápnění se nepředpokládá negativní vliv na kvalitu vody z důvodu zvýšené biologické aktivity 
v půdě. 
 
K bodu 9 – Příloha č. 1  
Změna je navrhována v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu, která nabyla účinnosti dne 1. července 2020.  
 

 
ČÁST TŘETÍ 
 

S ohledem na naléhavý obecný zájem se výjimečně navrhuje stanovit termín nabytí 
účinnosti dnem 1. března 2021. Důvodem je zejména plnění závazků vyplývajících 
z členství ČR v EU, ze kterých vyplývá nezbytnost nabytí účinnosti předkládaného návrhu před 
termínem podávání žádostí o dotace v dotačním období roku 2021 a s ohledem na nezbytnost  
promítnutí a nastavení změn pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády 
Fondem. 
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