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1. ÚvOd

Shrnutí změn uvedené v této metodice je určeno pro žadatele o dotaci, kteří jsou zařazeni a pokračují .
v plnění závazku agroenvironmentálního opatření (dále jen“AEO“) podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. Meto-
dika obsahuje souhrn změn v nařízení vlády č. 242/2004 Sb., které vyplývají z novely č. 351/2006 Sb. a z novely .
č. 81/2007 Sb. Novela č. 351/2006 Sb. zahrnuje zejména ukončení administrativního procesu zařazování do AEO 
podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. a upravuje sazby v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce 
nebo révy vinné a podopatření ekologické zemědělství (dále jen „EZ“) pro trvalé kultury. Změny vyplývající 
z novely č. 81/2007 Sb. se týkají především sjednocení základních podmínek s nařízením vlády č. 79/2007 Sb. .
a nařízením vlády č. 75/2007 Sb.

2. změna - § 3 ŽádOSt O zařazení dO aeO

2. 1 POdání ŽádOSti O zařazení (nv č. 351/2006 Sb.)

•	 Žádost o zařazení podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. na pětileté období počínající rokem 2007 nelze 
podat. 

•	 Tato úprava prakticky znamená, že pětiletá období zahájená podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. budou pou-
ze dokončena a dále je nelze rozšiřovat. V rámci nařízení vlády č. 242/2004 Sb. již také nelze uzavírat žádné 
závazky (podávat nové žádosti o zařazení). 

•	 Pokud žadatel hodlá navýšit u podopatření EZ, podopatření ošetřování travních porostů, titulu trvale pod-
máčené a rašelinné louky, titulu ptačí lokality na travních porostech, titulu biopásy nebo u podopatření inte-
grované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné nad 25 % původně zařazené výměry musí podat žádost .
o zařazení podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. Podáním nové žádosti o zařazení dojde k transformaci závazku 
(více viz metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.).

•	 Pokud žadatel hodlá jakkoliv navyšovat výměru u výše vyjmenovaných podopatření a titulů v pátém 
roce pětiletého období (nastane poprvé v roce 2008) musí podat žádost o zařazení podle nařízení vlády .
č. 79/2007 Sb. Podáním nové žádosti o zařazení dojde k transformaci závazku (více viz metodika k provádění 
nařízení vlády č. 79/2007 Sb.).

•	 Žadatel se může u výše uvedených podopatření a titulů také dobrovolně rozhodnout k transformaci závaz-
ku podáním nové žádosti o zařazení (více viz metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.).

3. změna - § 4 POSkytnutí dOtace v rámci aeO

3. 1 změna termínu POdání ŽádOSti O dOtaci (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Od roku 2007 žadatel zařazený do AEO podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb. podává ve lhůtě do 15. květ-
na žádost o poskytnutí dotace na místně příslušnou Zemědělskou agenturu – Pozemkový úřad (dále jen .
„ZA-PÚ“) na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“). 

3. 2 POdmínky PrO POSkytnutí dOtace – POSuzOvání uŽívané výměry  
       (nv č. 351/2006 Sb.)  

•	 Při zjišťování, zda žadatel splnil podmínky příslušného AEO je při posuzování užívané výměry zemědělské 
půdy v příslušném roce rozhodné období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendář-
ního roku, kromě titulu pěstování meziplodin a biopásy, kdy rozhodné období je ode dne podání žádosti .
o poskytnutí dotace do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 
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3. 3 dObrOvOlné ukOnčení závazku (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Žadatel se v průběhu pětiletého závazku může rozhodnout ukončit tento závazek a požádat SZIF o vyřaze-
ní z AEO. Porušení pětiletého závazku bude SZIF sankcionováno vrácením poskytnuté dotace od počátku 
pětiletého období, pokud žadatel neuplatňuje na celou výměru zařazenou v AEO některý z tolerovaných 
důvodů vztahujících se ke snížení zařazené výměry.

4. změna - § 5 změna výměry, na kterOu je POSkytOvána dOtace 
    v rámci aeO

4. 1 zvýšení výměry (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Žádost o zvýšení výměry (změnovou žádost o zařazení) podává žadatel společně s žádostí o poskytnutí 
dotace, nejpozději však do 15. května kalendářního roku.

•	 Principy navyšování zůstaly zachovány (viz metodika k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb. z roku 2006), 
přičemž ale nelze podat novou žádost o zařazení podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

4. 2 znění tOlerOvanéhO důvOdu SníŽení výměry – zaleSňOvání (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Doplňuje se možnost tolerovaného snížení výměry z důvodů zalesňování zemědělské půdy podle nových 
pravidel (Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013).

4. 3 POSkytnutí POměrné výše dOtace Při SníŽení výměry z tOlerOvaných   
 důvOdů (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Zůstává zachován princip poskytování poměrné výše dotace při snížení zařazené výměry z tolerovaných 
důvodů. V případě snížení výměry, které spadá do tolerovatelných případů, SZIF poskytne dotaci jen za ty 
kalendářní roky, ve kterých žadatel měl daný půdní blok/díl registrován v evidenci využití zemědělské půdy 
podle uživatelských vztahů (dále jen „LPIS“) a splnil všechny podmínky příslušného AEO. Jestliže došlo ke 
snížení výměry v průběhu kalendářního roku, SZIF poskytne poměrnou část dotace za období, kdy měl 
žadatel půdní blok evidován v LPIS nebo za období, které končí dnem, kdy nastal zásah vyšší moci. Pokud 
žadatel neměl půdní blok/díl v kalendářním roce evidovaný v LPIS k datu podání žádosti o poskytnutí dotace, 
poměrná výše dotace se neposkytne. SZIF poskytne poměrnou dotaci pouze v případech, kdy žadatel změnu 
vedoucí ke snížení deklaruje v žádosti o změnu zařazení, přičemž dokládá, že snížení proběhlo na základě 
tolerovaných důvodů, od podání žádosti o poskytnutí dotace. 

4. 4 vrácení dOtace v PříPadě SníŽení výměry z jiných neŽ tOlerOvaných   
 důvOdů (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Zůstává zachován princip vrácení dotace v případě snížení zařazené výměry z jiných než tolerovaných .
důvodů.

•	 Za snížení výměry – tedy potenciální porušení pětiletého závazku - se obecně považuje každá situace, kdy 
žadatel přijde o jakoukoliv část půdního bloku/dílu, kterou měl v průběhu pětiletého období zařazenou do 
AEO. Tzn. nestačí, že ztrátu 2 ha v jednom půdním bloku nahradí novými 2 ha v dosud neregistrovaném 
půdním bloku – vzájemné kompenzace jsou nepřípustné! (z tohoto principu se vymyká pouze titul pěstování 
meziplodin, kde lze ročně žádostí o poskytnutí dotace měnit umístění meziplodin v průběhu daného pěti-
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letého období a závazek je vztažen k zařazené výměře porostů meziplodin v příslušném kalendářním roce 
závazku a princip vyklučení v rámci podopatření Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné).

•	 Snížení celkové zařazené výměry má s výjimkou tolerovaných případů vždy za následek vrácení dosud 
poskytnutých dotací na snižovanou výměru od počátku příslušného pětiletého období, ve kterém je daný 
půdní blok/díl zařazen. Je-li zařazen do více AEO, vratka se vztahuje na všechna AEO. Současně s vratkou 
dotace bude žadatel platit i penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za den, a to počínaje dnem, kdy byla žadateli 
oznámena povinnost vrátit dotaci do vrácení předepsané částky na účet SZIF. Penále nesmí činit více než je 
výše předepsané částky k vrácení.

•	 Je-li půdní blok/díl dotčen změnou výměry jen částečně, vratka se vztahuje vždy jen na sníženou výměru, 
nikoliv na celý půdní blok/díl. 

•	 Snížení výměry může mít jakýkoliv důvod – např. výpověď z nájmu a změnu uživatele nebo zjištění, že půdní 
blok/díl je ve skutečnosti obhospodařován díky pokročilému rozšiřujícímu se náletu v menší výměře než 
v té, která je uvedená v LPIS.

4. 5 Oznámení SníŽení výměry (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Žádost o snížení výměry (formulář žádosti o změnu zařazení) podává žadatel SZIF

o	současně s žádostí o poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo v období od 1. 1. do data podání 
žádosti o poskytnutí dotace. V žádosti o poskytnutí dotace uvádí žadatel již aktuální výměru půdního 
bloku/dílu po snížení, popřípadě neuvádí půdní blok/díl, došlo-li k jeho ztrátě.

o	do 31. 1. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace, 
pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendářního roku, 
nebo

o	do 30. 4. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace, 
pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendářního roku 
a jde-li o titul pěstování meziplodin a titul biopásy.

•	 Pokud žadatel žádost o snížení výměry nepodá ve výše uvedených termínech, bude žádost SZIF zamítnuta.

•	 Pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. popřípadě do 31. 3. 
následujícího kalendářního roku u titulů pěstování meziplodin nebo biopásy, z tolerovaných důvodů, žadatel 
nemusí podávat společně s žádostí o snížení výměry i žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace. V přípa-
dě, že SZIF uzná, že ke snížení výměry došlo z tolerovaných důvodů, má žadatel nárok na poskytnutí dotace 
v poměrné výši (za předpokladu, že změna nebyla promítnuta do žádosti o poskytnutí dotace). V případě, že 
SZIF neuzná, že ke snížení výměry došlo z tolerovaných důvodů, bude rozdíl ve výměrách půdních bloků/dílů 
v žádosti o zařazení či v LPIS vůči výměře deklarované v žádosti o poskytnutí dotace považován za tzv. pře-
deklarování. Předeklarování v žádosti o poskytnutí dotace je sankcionováno podle evropských předpisů.

•	 Pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12., popřípadě do 31. 3. 
následujícího kalendářního roku u titulů pěstování meziplodin nebo biopásy, z jiných než tolerovaných důvo-
dů, žadatel podá společně s žádostí o snížení výměry žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace, neboť by 
byl rozdíl ve výměrách půdních bloků/dílů v žádosti o zařazení či v LPIS vůči výměře deklarované v žádosti 
o poskytnutí dotace považován za tzv. předeklarování. Předeklarování v žádosti o poskytnutí dotace je sank-
cionováno podle evropských předpisů.

4. 6 SníŽení výměry O veškerOu zařazenOu výměru (nv č. 351/2006 Sb.)

•	 Při snížení výměry o veškerou zařazenou výměru SZIF rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného AEO se 
všemi důsledky plynoucími z porušení pětiletého závazku (vrácení dotace).
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5. změna - § 5a PřevOd a PřechOd zařazení dO aeO (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Ke snížení výměry může dojít rovněž z důvodů převodu či přechodu závazku na jiný subjekt. Převod závazku 
je povolen v případě:

o	ukončení zemědělské činnosti žadatele, nebo

o	zániku právnické osoby žadatele bez likvidace (sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy) podle .
§ 68 obchodního zákoníku, nebo

o	převodu části a nebo celého podniku žadatele podle § 476 až 488i obchodního zákoníku.

•	 Společným znakem těchto případů, kdy je povolen převod závazku je písemný závazek nového uživatele 
zemědělské půdy nebo právního nástupce právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) pokračovat v plném 
rozsahu v plnění podmínek příslušného AEO. V praxi to znamená, že nelze např. při ukončení zemědělské 
činnosti fyzické osoby vybrat pouze „lukrativní“ půdní bloky a na nich pokračovat v plnění závazků – je nut-
né se zavázat v pokračování na všech půdních blocích/dílech zařazených fyzickou osobou do daného AEO. 
Jedinou výjimkou je převod části podniku, v takovém případě se může stát, že část bloků zůstane na původ-
ním podniku a část přejde na podnik nabyvatele. Rozsah převedených závazků musí být přesně definován ve 
smlouvě o prodeji části podniku. 

•	 Způsob dokladování výše uvedených případů, které mohou vyvolat převod závazku je následující: 

o	fúze, převod jmění na společníka, rozdělení společnosti: dohoda společníků formou notářského zápisu 
nebo rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o její přeměně, výpis z obchodního rejstříku s vyznače-
nou změnou; 

o	změna právní formy obchodní společnosti: souhlas se změnou právní formy, který musí mít písemnou for-
mu s úředně ověřeným podpisem, popř. notářský zápis o rozhodnutí valné hromady obsahující prohlášení 
o udělení souhlasu; 

o	převod obchodní společnosti: smlouva o prodeji podniku, příp. jiná, notářský zápis; 

o	zánik právnické osoby: např. usnesení krajského soudu; 

o	ukončení zemědělského podnikání: potvrzení o vynětí své osoby z evidence podnikatelů v zemědělství. 

•	 Ve výše uvedených případech převodu závazku, postupitel žádnou dosud poskytnutou dotaci nevrací. 

•	 Převod závazku musí nabyvatel oznámit na formuláři vydaném SZIF, který je dále doplněn o:

o	prohlášení nabyvatele, že bude pokračovat v plném rozsahu v plnění podmínek příslušného AEO na zís-
kaných půdních blocích/dílech;

o	příslušný dokument (specifikovaný výše), který souvisí s typem převodu;

o	doklad prokazující vynětí půdních bloků/dílů vedených na převodce z LPIS;

o	doklad prokazující zařazení půdních bloků/dílů vedených na nabyvatele do LPIS.

•	 Pokud dochází k převodu závazku na nabyvatele, který má již závazek v AEO dochází ke sloučení zařazení 
převodce se zařazením nabyvatele podle následujících principů:

o	souběh různých pětiletých období je beze změny přípustný u titulu zatravňování orné půdy a titulu tvor-
ba travnatých pásů na svažitých půdách, kdy SZIF vydá nabyvateli nové rozhodnutí o zařazení, přičemž 
nabyvatel pokračuje na konkrétních půdních blocích/dílech v již započatém pětiletém období, 

o	u všech ostatních titulů musí dojít k synchronizaci pětiletého období, která je prováděna takto

	nabyvatel přibere ke svému staršímu období (např. 2007–2011) pozemky z mladšího období (např. .
2008–2012), které představují více než 25 % původně zařazené výměry nabyvatele, SZIF pak nabyvateli 
vydá nové rozhodnutí se souhrnnou výměrou na období 2008–2012 – tj. na období podle zařazení 
nabytých pozemků,

	ve všech ostatních případech souběhu různých pětiletých období se výsledné pětileté období odvíjí od 
období, v němž byl nabyvatel dosud zařazen. 
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•	 Současně s převodem nebo přechodem závazku dochází k převodu limitu pro navýšení (25 %) a limitu pro 
snížení z důvodu pozbytí právního důvodu užívání pozemku (5 %). Tyto limity se rozdělují mezi nabyvatele 
a převodce poměrně.

Poznámka

Na příkladu – převodce má zařazeno 100 ha, přičemž z limitu navýšení 25 ha (25 %) již vyčerpal 5 ha (může zvýšit výměru ještě 
o 20 ha) a limitu na snížení z důvodů pozbytí právního důvodu užívání ještě nečerpal (má tedy možnost snížit výměru o 5 ha). 
Nabyvatel má zařazeno rovněž 100 ha a v rámci limitu navýšení (25 ha) a snížení (5 ha) ještě nic nečerpal. Dochází k převodu 
50 ha, což je polovina výměry převodce. Rovněž limity převodce se dělí na polovinu. Po provedení převodu bude mít převodce 
s výměrou 50 ha možnost zvýšit výměru v rámci limitu 25 % o 10 ha a snížit výměru v rámci tolerovaného důvodu pozbytí 
právního důvodu užívání pozemku o 2,5 ha. Nabyvatel s výměrou 150 ha bude mít možnost zvýšit výměru v rámci limitu 25 % 
o 35 ha a snížit výměru v rámci tolerovaného důvodu pozbytí právního důvodu užívání pozemku o 7,5 ha.

•	 Dojde-li po provedení převodu ke snížení výměry či porušení podmínek AEO a na základě toho je vydáno 
rozhodnutí o vrácení poskytnuté dotace, nese nabyvatel plnou odpovědnost za nabytou výměru a za případ-
né vrácení dotace vztahující se i k období, kdy byl příjemcem této dotace převodce.

•	 V případě, kdy ve stejném roce (kontrolním období), ve kterém je uskutečněn převod závazků z převodce 
na nabyvatele, dojde k porušení jakékoli podmínky převodcem vedoucí k uplatnění jakékoli sankce, je tato 
sankce v daném roce uplatněna jen vůči části podniku (půdním blokům/dílům) získané od převodce. V násle-
dujících letech se na podnik nahlíží již jako na jeden celek.

•	 Rozhodnutí o vrácení poskytnuté dotace se vždy vztahuje na maximálně pět let, což vyplývá z principu pěti-
letých závazků.

6. změna - § 6 POdOPatření ez 

6. 1 POdmínka dOdrŽení intenzity chOvu hOSPOdářSkých zvířat (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Žadatel, který žádá o dotaci na travní porosty v rámci podopatření EZ, musí splňovat podmínku intenzity 
chovu hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně), a to nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky (dále jen 
„VDJ“) na ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v LPIS, nejvýše však 1,5 VDJ na 
ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem a evidovaný v LPIS. Tyto intenzity se zjišťují k 31. 7. kalen-
dářního roku a do jejich výpočtu se zahrnují všechna hospodářská zvířata uvedená v tabulce přepočítávacích 
koeficientů – viz kapitola č. 16 k této metodice (tj. zahrnují se i hospodářská zvířata, která na základě výjim-
ky udělené pověřenou osobou podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění, 
nechová žadatel v souladu s tímto předpisem v systému ekologického zemědělství - konvenční zvířata). 

•	 Chová-li žadatel k 31. 7. kalendářního roku koně, musí nejpozději do 15. září doručit místně příslušné ZA-PÚ 

o	kopii registru koní vedenou podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb., v platném znění,

o	informaci o stavu chovaných koní k 31. 7. s přepočtem na VDJ (přepočítávací koeficienty viz kapitola č. 16 
k této metodice); informace se podává na formuláři vydaném SZIF.

Poznámka

Za případné nesplnění této podmínky (doručení výše uvedených dokladů) není udělována sankce.

•	 Žadatel neuvádí, zda chová koně v žádosti o poskytnutí dotace.

6. 2 změna SyStému Sankcí (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Žadatel musí plnit na celé výměře zemědělské půdy zařazené do systému EZ (tj. nejen na půdních blocích/
dílech zařazených do tohoto podopatření) podmínky nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 a zákona č. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění.
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Sankce 

Při uložení pravomocné pokuty podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění je 
žadatel sankcionován podle finanční výše uložené pokuty dle následující tabulky:

  tabulka č. 1
výše pokuty dle z. č. 242/2000 Sb. Sankce vůči dotaci ez v rámci aeO

do 20 000 Kč včetně 3 %

nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně 10 %

nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně 25 %

nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně neposkytnutí dotace

Snížení dotace se neprovede, pokud byla pravomocná pokuta udělena za porušení § 23 zákona o ekologickém 
zemědělství.

7. změna - § 7 POdOPatření OšetřOvání travních POrOStů

7. 1 POdmínka dOdrŽení intenzity chOvu hOSPOdářSkých zvířat (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Žadatel musí splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně), a to nej-
méně 0,2 VDJ na ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v LPIS. Tato intenzita 
se zjišťuje k 31. 7. kalendářního roku a do jejího výpočtu se zahrnují všechna hospodářská zvířata uvedená 
v tabulce přepočítávacích koeficientů – viz kapitola č. 16 k této metodice. 

•	 Chová-li žadatel k 31. 7. kalendářního roku koně, musí nejpozději do 15. září doručit místně příslušné ZA-PÚ

o	kopii registru koní vedenou podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb., v platném znění,

o	informaci o stavu chovaných koní k 31. 7. s přepočtem na VDJ (přepočítávací koeficienty viz kapitola č. 16 
k této metodice); informace se podává na formuláři vydaném SZIF.

Poznámka

Za případné nesplnění této podmínky (doručení výše uvedených dokladů) není udělována sankce.

•	 Žadatel neuvádí, zda chová koně v žádosti o poskytnutí dotace.

7. 2 výPOčet limitu hnOjení (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 V rámci plnění podmínky limitu hnojení v průměru na celkovou výměru orné půdy (170 kg N/ha) nebo 
travního porostu (40 kg N/ha) je rozhodná výměra pro výpočet uvedená v LPIS ke dni 31.12. příslušného 
kalendářního roku.Uvedená výměra by měla být použita při výpočtu v evidenci hnojení, kterou je žadatel 
povinen vést na základě zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

7. 3 ÚPrava POdmínek Při ObnOvě travníhO POrOStu (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 V případě obnovy travního porostu pro účely zúrodnění se mění termín pro zajištění souvislého travního 
porostu a případnou sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu z 30. 6. na 15. 7. 
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7. 4 ÚPrava termínů Sečí travníhO POrOStu (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Z důvodu odstranění problémů při dokazování klimatických podmínek v původních termínech sečí byl posu-
nut termín 1. seče travního porostu z 15. 7. na 31. 7. a termín 2. seče travního porostu z 15. 10. na 31. 10. 
Zároveň byl zrušen odůvodnitelný případ dokazování výskytu srážek v příslušné oblasti. 

8. změna - § 8 titul zatravňOvání Orné Půdy

8. 1 ÚPrava termínů Sečí travníhO POrOStu (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Z důvodu odstranění problémů při dokazování klimatických podmínek v původních termínech sečí byl posu-
nut termín 1. seče travního porostu z 15. 7. na 31. 7. a termín 2. seče travního porostu z 15. 10. na 31. 10. 
Zároveň byl zrušen odůvodnitelný případ dokazování výskytu srážek v příslušné oblasti. 

9. změna - § 9 titul tvOrba travnatých PáSů na SvaŽitých Půdách

9. 1 ÚPrava termínů Sečí travníhO POrOStu (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Z důvodu odstranění problémů při dokazování klimatických podmínek v původních termínech sečí byl posu-
nut termín 1. seče travního porostu z 15. 7. na 31. 7. a termín 2. seče travního porostu z 15. 10. na 31. 10. 
Zároveň byl zrušen odůvodnitelný případ dokazování výskytu srážek v příslušné oblasti. 

10. změna - § 10 titul PěStOvání meziPlOdin

10. 1 limit OSeté výměry (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 V rámci titulu pěstování meziplodin je upřesněno, že souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž 
žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařaze-
né do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce (tj. vždy musí osít alespoň 75 % zařazené výměry podle 
aktuálního rozhodnutí o zařazení).

10. 2 termín dOkládání náleŽitOStí ŽádOSti O dOtaci (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Termín doložení náležitostí žádosti o dotaci je posunut z 30. 4. na 15. 5.

11. změna - § 13 titul biOPáSy

11. 1 termín dOlOŽení náleŽitOStí ŽádOSti O dOtaci (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Termín doložení nového zákresu biopásů v mapě půdních bloků/dílů při změně polohy biopásů je posunut 
z 30. 4. na 15. 5.
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12. změna - §14a POdOPatření integrOvané SyStémy PěStOvání OvOce

12. 1 ÚPrava náleŽitOStí uváděných v ŽádOSti O zařazení (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Změna byla provedena z důvodů možnosti podávání změnové žádosti o zařazení. Žadatel uvede v žádosti .
o zařazení výměru jednotlivých půdních bloků/dílů u půdních bloků/dílů s kulturou vinice. U půdních bloků/
dílů s kulturou ovocný sad uvede žadatel celkovou výměru, na které jsou pěstovány ovocné stromy, popří-
padě ovocné keře v rámci půdních bloků/dílů.

12. 2 Odběr vzOrků OvOce (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 Došlo ke zpřesnění podmínky každoročního odběru vzorků ovoce. Odběr vzorků ovoce provádí žadatel 
sám. Rozbor vzorků ovoce provádí akreditovaná laboratoř.

12. 3 nOvé zavedení Sankce (nv č. 351/2006 Sb.) 

•	 V rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné se zavádí sankce snížení dotace 
o 25 % v případě, že žadatel neuchovává záznamy o výsledcích sledování o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu, 
o výskytu škodlivých organismů, rozbory půdy, rozbory ovoce, a to nejméně po dobu 10 let.

13. změna - § 15 Sazby dOtace v rámci aeO

13. 1 změna Sazeb (nv č. 351/2006 Sb.) 

•	 Od roku 2006 (žádosti o dotaci podané na rok 2006) dochází k úpravě výše sazeb takto:

o	24 470 Kč/ha u EZ, jde–li o pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic 

o	9 857 Kč/ha ovocného sadu, jde-li o pěstování ovoce v podopatření integrované systémy pěstování ovoce 
nebo révy vinné

o	11 642 Kč/ha vinice, jde-li o pěstování révy vinné v podopatření integrované systémy pěstování ovoce 
nebo révy vinné

14. změna - § 22 zvláštní uStanOvení

14. 1 vrácení dOtace (nv č. 81/2007 Sb.)

•	 V případě, že SZIF poskytne žadateli dotaci, na jejíž poskytnutí neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 
2 500 Kč, SZIF tuto částku nevymáhá. Částka 2 500 Kč se vztahuje vždy k jednomu kalendářnímu roku pří-
slušného pětiletého období v součtu pro všechna AEO.

15. změna – PřílOha č. 1

15. 1 ÚPrava termínů Sečí travníhO POrOStu (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Z důvodu odstranění problémů při dokazování klimatických podmínek v původních termínech sečí byl posu-
nut termín 1. seče travního porostu z 15. 7. na 31. 7. a termín 2. seče travního porostu z 15. 10. na 31. 10. 
Zároveň byl zrušen odůvodnitelný případ dokazování výskytu srážek v příslušné oblasti. 
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16. změna – PřílOha č. 2

16. 1 ÚPrava tabulky PřePOčítávacích kOeficientů (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 V rámci sjednocení výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat byla upravena tabulka přepočítávacích 
koeficientů na VDJ takto:

druh a kategorie hospodářských zvířat koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky

skot ve věku nad 24 měsíců 1,0

skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6

skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2

ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15

kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15

koně ve věku nad 6 měsíců 1,0

koně ve věku do 6 měsíců 0,4

17. změna – PřílOha č. 4

17. 1 aktualizace PřílOhy (nv č. 81/2007 Sb.) 

•	 Seznam speciálních bylin a zeleniny pěstované v systému EZ na orné půdě pro účely podopatření EZ byl 
doplněn v části Speciální byliny o následující druhy:

o	Chrpa modrák

o	Máta okrouhlolistá

o	Saturejka vytrvalá.

V části Zelenina byly doplněny následující druhy:

o	Cibule šalotka

o	Chřest

o	Fazol obecný keříčkový

o	Fazol obecný pnoucí

o	Fenykl sladký

o	Hrách setý cukrový

o	Hrách setý dřeňový

o	Rukola (Roketa setá)

o	Tuřín 

o	Tykev olejná

o	Vodnice (Brukev řepák vodnice).



1 2

18. změna – PřílOha č. 11

18. 1 aktualizace PřílOhy (nv č. 81/2007 Sb.) 

18. 1. 1 Přípravky na ochranu rostlin (ovocné stromy a keře)

•	 V příloze č. 11 části A v části Fungicidy se doplňují tyto přípravky na ochranu rostlin:

o	KOCIDE 2000 – hydroxid měďnatý

o	SULIKOL 750 SC – síra

o	SYLLIT 400 SC – dodine

o	FUNGURAN OH 50 WP – hydroxid měďnatý

o	CUPROCAFFARO (oxychlorid Cu++)

o	TALENT (myclobutanil)

o	ORNAMENT 250 EW (tebuconazole )

o	TELDOR 500 SC (fenhexamid)

•	 V příloze č. 11 části A v části Insekticidy a akaricidy se zrušují tyto přípravky na ochranu rostlin:

o	AZTEC 140 EW (triazamate)

o	MAGUS 200 SC (fenazaquin)

o	ORTUS 5SC (fenpyroximate)

•	 V příloze č. 11 části A v části Insekticidy a akaricidy se doplňuje tento přípravek na ochranu rostlin:

o	STEWARD 30 WG (indoxacarb)

•	 V příloze č. 11 části A v části Herbicidy se doplňují tyto přípravky na ochranu rostlin:

o	STOMP 400 SC – pendimethalin

o	FUSILADE FORTE 150 EC – fluazifop-P-butyl

o	GLYFOS (glyphosate – IPA)

18. 1. 2 Přípravky na ochranu rostlin (réva vinná)

•	 V příloze č. 11 části B v části Fungicidy se doplňují tyto přípravky na ochranu rostlin:

o	CUPROCAFFARO (oxychlorid Cu++) – přípravek registrovaný proti plísni révové

o	CURZATE GOLD (cymoxanil + mancozeb) – přípravek registrovaný proti plísni révové

o	FUNGURAN-OH 50 WP (hydroxid Cu++) – přípravek registrovaný proti plísni révové

o	KOCIDE 2000 (hydroxid Cu++) – přípravek registrovaný proti plísni révové

o	KUPRIKOL 250 SC (oxichlorid Cu++) – přípravek registrovaný proti plísni révové

o	VERITA (fenamidone+fosetyl Al) – přípravek registrovaný proti plísni révové

o	SULIKOL 750 SC (síra) – přípravek registrovaný proti padlí révovému

o	MELODY COMBI 43,5 WP (iprovalicarb + folpet) – přípravek registrovaný proti plísni révové
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o	QUADRIS MAX (azoxystrobin + folpet) – přípravek registrovaný proti plísni révové a proti padlí révo-
vému

o	TALENT (myclobutanil) – přípravek registrovaný proti padlí révovému

•	 V příloze č. 11 části B v části Insekticidy a akaricidy se zrušuje tento přípravek na ochranu rostlin:

o	MAGUS 200 SC (fenazaquin)

•	 V příloze č. 11 části B v části Insekticidy a akaricidy se doplňuje tento přípravek na ochranu rostlin:

o	STEWARD 30 WG (indoxacarb)

•	 V příloze č. 11 části B v části Herbicidy se doplňují tyto přípravky na ochranu rostlin:

o	GLYFOS (glyphosate – IPA)

o	KAPUT HARVEST (glyphosate – IPA).


