
Novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb., 
o provádění agroenvironmentálních opatření

Shrnutí zásadních změnShrnutí zásadních změn

•Dochází k specifikaci některých odůvodnitelných případů.
•V žádosti o zařazení nelze snížit výměru půdního bloku, případně jeho dílu nebo 

vyřadit půdní blok, případně jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn 
provedených v evidenci půdy (LPIS). 

•Zavedení nového bezsankčního důvodu pro snížení zařazené výměry, a to „zřízení stavby ve 
veřejném zájmu“, v souladu se stavebním zákonem č. 50/1976 Sb.

•V podopatření „ekologické zemědělství“, umožnění systému rotace plodin na orné půdě 
v rámci tohoto podopatření, změna horního limitu intenzity na 1,5 VDJ/ha všech porostů v 
EZ a zmírnění některých sankcí.

•Upuštění od povinnosti žadatelů předkládat „čestné prohlášení o stavu chovaných 
koní“žadatelé budou předkládat „kopii registru koní v hospodářství“ a vyplněný formulář 
s přepočtem VDJ. 
Dále se významně zmírňuje sankce při nepředložení těchto dokumentů.

•Připouští aplikace kejdy skotu na pastviny.

•U titulu „zatravňování orné půdy“ a titulu „tvorba travnatých pásů na svažitých půdách“ se 
zmírňují podmínky kladené na dokladování původu travních směsí.

•U titulu „pěstování meziplodin“ zjednodušení systému pro zařazování, změny výměry a 
výpočet dotace u tohoto titulu.

•Umožnění navyšování výměry u titulů „trvale podmáčené a rašelinné louky“ a „ptačí lokality 
na travních porostech“ do výše 25 % výměry daného titulu.

•V podopatření „integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné“, zmírnění podmínek, 
umožnění opětovné výsadby sadu nebo vinice i na jiných půdních blocích, popřípadě 
dílech a aktualizace přílohy č. 11, tj. seznamu přípravků na ochranu rostlin, které lze 
používat v rámci tohoto podopatření.



Zásady správné zemědělské praxe (platí i pro LFA)
V bodě 2 zásad dochází k specifikaci některých odůvodnitelných případů.

•Za odůvodnitelné případy se považuje zejména
•skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení 

seče se v místě podnikání žadatele nevyskytovala alespoň 3 období sedmi po sobě 
jdoucích dnů beze srážek; žadatel v takovém případě dokončí provedení seče do 15 
dnů po uvedeném termínu; výskyt srážek dokládá žadatel záznamem o průběhu srážek 
zjištěných na nejbližší srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu, 
popřípadě správce povodí podle vodního zákona.

•souhlas příslušného orgánu ochrany přírody    s odložením seče s ohledem na zachování 
přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů;

•výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezené Ministerstvem 
zemědělství v evidenci půdy LPIS.

Změny podmínek jednotlivýchZměny podmínek jednotlivých  
agroenvironmentálních opatřeníagroenvironmentálních opatření  

Ekologické zemědělství (§ 6 NV AEO)

•Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci tohoto podopatření dodržuje v průběhu 
příslušného pětiletého období intenzitu ekologického chovu hospodářských zvířat 
v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku ve 
výši nejméně 0,2 VDJ na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem v systému 
EZ, nejvýše však 1,5 VDJ na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem 
v EZ.

•V případě porušení této podmínky se dotace na travní porosty zařazené do EZ v příslušném 
roce neposkytne.

•Namísto čestného prohlášení o stavu chovaných koní budou žadatelé nejpozději do 15. září 
předkládat kopii registru koní v hospodářství a na Fondem vydaném formuláři stav 
chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého 
kalendářního měsíce za  období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 
Dále se významně zmírňuje sankce při nepředložení těchto dokumentů – snižuje se dotace 
o 25 %.

u Žadatel, který má do podopatření ekologické zemědělství zařazené půdní bloky, 
případně jejich díly s kulturou orná půda, uvede v žádosti o poskytnutí dotace na 
příslušný kalendářní rok u každého půdního bloku, případně jeho dílu s kulturou orná 
půda, zda na tomto půdním bloku, případně jeho dílu bude pěstovat

a) speciální byliny, 
b) zeleninu, 
c) ostatní plodiny na orné půdě.



Ošetřování travních porostů (§ 7 NV AEO )
•U tohoto opatření došlo také v souvislosti se změnou dokladování chovaných koní ke 

zmírnění sankce stejně jak je uvedeno u ekologického zemědělství.
•V případě provedení obnovy travního porostu za účelem jeho zúrodnění žadatel zajistí, 

aby nejpozději do 30. června kalendářního roku
•se na příslušném pozemku nacházel souvislý travní porost,
•byla sklizena případná plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu.
Provádění obnovy travního porostu oznámí žadatel Fondu do 20 kalendářních dnů ode dne 
jejího zahájení. 

Podmínky pro údržbu pastvin (§ 7 odst. 7 NV AEO)

•Jestliže žadatel uplatňuje na pastvinách podmínky dodržování intenzity chovu pasených 
vyjmenovaných hospodářských zvířat v základním a     současně v nadstavbovém   
managementu, vede pro sledování příslušného intervalu intenzity samostatný pastevní 
deník.   

Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách (§ 9 NV AEO)
•Žadatel je povinen založit travní porost čistosevem nejpozději do 31. května kalendářního 

roku  travní směsi osiv, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24     měsíců   od data 
posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách. 

Pěstování meziplodin (§ 10  NV AEO)
•Nově se do tohoto titulu nebudou zařazovat konkrétní  půdní bloky, ale pouze výměra, na 

které žadatel hodlá meziplodiny pěstovat v rozsahu 3-10% výměry op.
•Žadatel je povinen vysít osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 17 na seznamu 

v příloze č. 5 k tomuto nařízení  v období od 20. června do 10. října kalendářního roku 
pomocí úředně uznaného osiva v minimálním objemu, přičemž výsev musí být proveden 
nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva.

•Žadatel vyseje současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 
31.     května   kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1     až 7   
(traviny) na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Lze použít pouze úředně uznaného 
osiva v minimálním objemu, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 24 měsíců ode 
dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva.

•Nejdříve 16. února a nejpozději 31. května kalendářního roku žadatel provede zapravení 
porostu meziplodiny do půdy a následný výsev hlavní plodiny, nepoužije-li žadatel 
bezorebnou technologii pro výsev hlavní plodiny. 

•Souhrnná výměra meziplodin, na níž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci 
podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto 
opatření.



•Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci podopatření péče o krajinu 
titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny, 
nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto opatření.

Biopásy (§ 13 NV AEO)
•Žadatel je povinen osít biopásy směsí uznaného osiva, které odpovídá požadavkům zákona č. 

219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, a splňuje níže 
uvedenou podmínku složení. Výsev směsi je nutné provést v dávce 60 až 70 kg na ha 
nejpozději do 31. května kalendářního roku, přičemž výsev provede nejdéle do 24 měsíců 
ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva. 

Integrované systémy p  ěě  stování ovoce nebo révy vinné (  §   14a NV AEO)   

•Žadatel provede pravidelný řez k prosvětlení  korun ovocných stromů v období od 1. června 
do 15. srpna kalendářního roku .

•Zařízení ke sledování vývoje teploty a vlhkosti vzduchu je možné umístit i na jiném 
pozemku, který žadatel užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění 
zařízení žadatel vyznačí v mapě půdních bloků. 

•U vinic provede prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně 
hroznů v období od 1. června do 31. srpna kalendářního roku.   

•Žadatel zajistí, aby nejméně v každém druhém meziřadí se nacházel nejpozději do 36 měsíců 
po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost 

•Žadatel může provést opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním 
bloku, případně jeho dílu; žadatel tuto skutečnost do 20 dnů ode dne provedení opětovné 
výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí Fondu a požádá o vydání nového rozhodnutí o 
zařazení. Je-li výměra půdního bloku, případně jeho dílu rozdílná, použije se ustanovení § 
5 obdobně. 

•Zjistí-li Fond u žadatele nedodržení stanoveného minimálního počtu životaschopných 
jedinců keřů nebo stromů, neposkytne dotaci na příslušný půdní blok nebo jeho díl, na 
kterém bylo porušení zjištěno. Tyto bloky žadatel v žádosti o zařazení uvést musí (jedná se 
o celofaremní opatření), ale nebude na ně žádat dotaci.


