Metodika k provádění nařízení vlády
č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů

Změny v provádění Agroenvironmentálních
opatření v návaznosti na novelu nařízení vlády č.
79/2007 Sb., skrze nařízení vlády č. 282/2011 Sb.

1. Úvod
Tato doplňující metodika je určena převážně všem žadatelům o dotace v rámci AEO
dotčených novelou NV 79.
Potřeba změn byla vyvolána nutností adekvátně se připravit na konec stávajícího
programového období v roce 2013, zajistit kontinuitu stávajících AEO do roku 2013 a
umožnit žadatelům plynulý přechod do nového programového období.
Hlavní změnou je uzavření příjmu žádostí do AEO. Vzhledem k blížícímu se konci
programového období a naplnění absorpční kapacity dotačního titulu se od roku 2012
nebudou přijímat nové žádosti o zařazení v rámci AEO. V roce 2012 tak nebudou do AEO
moci vstoupit noví žadatelé, s výjimkou vstupů do titulu zatravňování orné půdy. Příjem
žádostí do tohoto titulu bude pokračovat i v roce 2012 a 2013 z důvodů dlouhodobého boje
MZe proti erozi půdy.
Druhou významnou změnou je prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu
hospodářských zvířat na 3 měsíce, a to od 1. června do 31. srpna. Tato změna byla zavedena
s ohledem na uskutečněnou auditní misi Evropské komise č. RD2/2009/04, která vyjádřila
pochybnosti o účinnosti nastavené kontroly podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat
k 31. červenci a je konsenzem kulatého stolu k živočišné výrobě MZe. Zároveň je touto
úpravou zohledněn požadavek nevládních zemědělských organizací na úpravu podmínek
intenzity chovu hospodářských zvířat, tj. zacílit podporu na zemědělce, kteří se skutečně
zabývají chovem hospodářských zvířat.
Třetí důležitou změnou je úprava podmínek provádění dotačního titulu Ekologické
zemědělství – sady. Změna vychází z nutnosti upravit některé aspekty provádění tohoto titulu
na základě vyhodnocení podnětů ze zemědělské praxe a ohlasů odborných organizací.
Dalšími změnami jsou úprava dokládání právního důvodu k užívání při aplikaci
pardonovaného snížení původně zařazené výměry, úprava sankcí v titulu Zatravňování orné
půdy a úprava podmínek v titulu Integrovaná produkce zeleniny.
Gesci za NV 79 má v rámci MZe odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za
administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF odbor PP a environmentálních
opatření. Garanty za AEO jsou:
Jméno

Telefon

E-mail

Ing. Josef Makovský

221 812 523

josef.makovsky@mze.cz

Ing. Sabina Plaková

222 871 403

sabina.plakova@szif.cz

Ing. Jan Borský

222 871 847

jan.borsky@szif.cz

V této metodice jsou zahrnuta a srozumitelně vyložena ustanovení závazné právní
normy pro poskytování dotací, kterou je nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Právní nárok lze proto odvozovat pouze z této právní normy a
dalších závazných předpisů a nikoliv z textu této metodiky! Text metodiky není právně
závazný!
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2. Změny v provádění AEO
2. 1. Uzavření příjmu žádosti o zařazení (§ 3 odst. 6 NV 79)
Jak už bylo výše zmíněno, z důvodu blížícího se konce programového období a naplnění
absorpční kapacity AEO nebudou od roku 2012 přijímány nové ŽOZ do AEO, s výjimkou
titulu Zatravňování orné půdy do kterého bude možné podat ŽOZ ještě v roce 2012 a 2013.
Od roku 2014 nebude možné podat ŽOZ do zatravnění. Zařazení do AEO bude opět možné
v novém programovém období 2014 – 2020.
Stávající závazky v AEO nejsou uzavřením příjmu nových ŽOZ dotčeny a délka jejich trvání
nebude ze strany MZe nijak ovlivňována, s výjimkou možnosti prodloužení stávajícího
závazku popsané v bodě 2. 2.
Z důvodu nepřijímání nových ŽOZ nebude od roku 2012 možné navyšovat výměru zařazené
ZP o více než 25 % výměry ZP zařazené v prvním roce závazku. Výměru zařazené ZP bude
možné navyšovat pouze v rámci limitu 25 % navýšení výměry ZP zařazené v prvním roce
závazku.
Od roku 2012 nebude též možné podat žádost o převod zařazení z titulu Integrovaná produkce
do titulu Ekologické zemědělství a to ze stejného důvodu nemožnosti podat novou ŽOZ.
2.2 Prodlužování stávajících závazků (§ 3b, 3c NV 79)
Vzhledem k uzavření příjmu žádostí o zařazení v roce 2012 a 2013 je žadatelům, kteří se
nacházejí v pátém roce závazku umožněno prodloužení stávajících závazků do 31. prosince
2013, respektive do 31. března 2014 v případě titulů Biopásy a Pěstování meziplodin a
umožněn tak plynulý přechod do nového programového období 2014 – 2020. Konkrétně se
jedná o žadatele vstupující do AEO v roce 2007 (ukončení 2011) a 2008 (ukončení 2012).
Žádost o prodloužení stávajícího závazku může žadatel podat prostřednictvím formuláře
vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok. Žádost žadatel doručí do 30. listopadu
kalendářního roku na místně příslušnou AZV. POZOR! Na později podané žádosti o
prodloužení období zařazení do AEO nebude brán zřetel.
Žadatel žádající o prodloužení si musí řádně rozmyslet, která zařazená opatření prodlouží a
která ne, neboť na prodloužené období závazku se pohlíží jako na jeden závazek a případná
sankce navrácení dotace bude uplatňována na celé období závazku, tj. maximálně na 6 let!
Pro prodloužené závazky je zaveden nový limit pro pardonované snížení původně zařazené
výměry ZP o 3 % ročně. V případě závazků prodlužovaných o 2 roky má žadatel možnost
snížit zařazenou výměru až o dalších 6 %, tj. dohromady s limitem 15 % pardonovaného
snížení z důvodu ztráty užívání pozemku až o 21 % původně zařazené výměry (15 %
z pětiletého období + 6 % z prodlouženého období). Žadatel prodlužující o rok bude mít navíc
k dispozici 3%, tj. celkem 18 % za celé období závazku. Tento
V rámci prodlužování stávajících závazků je žadatelům umožněno na PB mimo ZCHÚ změnit
základní titul louky na základní titul pastviny. Změnu základního titulu louky na základní titul
pastviny žadatel provede podáním změnové žádosti o zařazení na jaře roku následujícího po
roku podání žádosti o prodloužení závazku s uvedením PB na kterých hodlá provést změnu
titulu. SZIF žadatele na základě podané žádosti zařadí to závazku v titulu pastviny. Opačná
změna z pastvin na louky, ani změna titulů na PB v ZCHÚ a PB s jiným titulem než louky
není možná!
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2.3 Změna kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu (VDJ) (§ 7 a § 9 NV 79)
Počínaje rokem 2012 dochází k prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity
chovu hospodářských zvířat (VDJ) z jednoho dne (31. července kalendářního roku) na období
1. června až 31. srpna kalendářního roku. Žadatelé zařazení v EZ – trávní porosty a OTP je
povinen po celou dobu kontrolního období splňovat intenzitu VDJ v rozmezí 0,2 až 1,5
VDJ/ha TP!
Žadatelé chovající koně doloží do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru koní
držených v hospodářství (dle § 41 vyhlášky č. 136) společně s vyplněným formulářem
vydaným SZIF ve kterém uvede počet a kategorii chovaných zvířat k 1. červnu příslušného
kalendářního roku, včetně přepočtu na VDJ a dále každou změnu v počtu nebo kategorii
chovaných zvířat. V případě změny počtu, nebo kategorie chovaných zvířat v průběhu
kontrolního období je žadatel povinen tuto změnu neprodleně zaznamenat ve stájovém
registru!
Pro účely kontroly a ověření splnění podmínek pro poskytnutí dotace v AEO bude zjišťována
intenzita VDJ pro každý den kontrolního období. Pokud KNM nezjistí jinak, pak bude pro
výpočet intenzity VDJ použit počet zvířat uvedený ve stájovém registru (IZR) a plocha ZP
s kulturou TP evidovaná v LPIS na žadatele.
Při KNM budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. V případě
krátkodobých přesunů koní (výstava, závody …atd.) budou tato zvířata započítána do VDJ,
pokud žadatel tyto přesuny zaznamená v registru koní v hospodářství v části druhé:
„přemístění koňů držených v hospodářství“(dle § 41 odstavce 5 vyhlášky č. 136). V případě
nezaznamenání krátkodobého přesunu v registru koní nebudou tato zvířata při
případné KNM započítána do VDJ!
Sankce
V návaznosti na úpravu kontrolního období byly upraveny i sankce za porušení intenzity
VDJ:
10 % snížení dotace za jedno porušení v rámci intervalu 0,16 – 0,2 nebo 1,5 – 1,8 VDJ/ha
25 % snížení za dvě porušení v rámci intervalu 0,16 – 0,2 nebo 1,5 – 1,8 VDJ/ha
50 % snížení za tři porušení v rámci intervalu 0,16 – 0,2 nebo 1,5 – 1,8 VDJ/ha
Neposkytnutí dotace za čtyři a více porušení v rámci intervalu 0,16 – 0,2 nebo 1,5 – 1,8
VDJ/ha, nebo pokud zjištěná intenzita VDJ kterýkoli den poklesne pod 0,16 VDJ, popřípadě
překročí 1,8 VDJ

Za jedno porušení se považuje pokles pod 0,2 VDJ, nebo překročení 1,5 VDJ/ha v jednom
dni. Pokud dojde k poklesu po dva dny po sobě, nebo kdykoli během kontrolního období, pak
se jedná o dvě porušení…atd.
V rámci převodů části, nebo celého podniku (§ 6 NV 79) je tolerováno nedodržení intenzity
VDJ po dobu 15 dní před a po dni zaevidování půdy převodce nabyvatelem v LPIS.
Poznámka: Z důvodu složitosti procesu převodu části, nebo celého podniku a riziku porušení
podmínek AEO a následné sankce je ze strany MZe doporučeno tyto převody pokud možno
neprovádět v období zjišťování intenzityVDJ (1. června až 31. srpna kalendářního roku).
2.4 Úprava podmínek v ekologickém zemědělství s kulturou sad (§ 7 odst. 10 a 11)
Ve stávajících sadech jsou dvě nové podmínky. Je to provádění pravidelného řezu ovocného
sadu a provádění každoročního sečení. Pravidelný řez ovocného sadu má být prováděn v
rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii k prosvětlení korun ovocných stromů a
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ovocných keřů. U mladé výsadby jde o provádění výchovného řezu, který podpoří správné
ujmutí stromku. U špičáků je cílem výchovného řezu založení korunky. Při nástupu dřeviny
do plodnosti následuje provádění udržovacího řezu. Provádí se odstraňováním nevhodných
výhonů, udržováním prosvětlené koruny, regulováním počtu květních pupenů a obnovou
plodného dřeva. Udržovací řez stromů je vhodné doplnit řezem doplňkovým, který se provádí
v létě a jeho cílem je zvýšení úrodnosti stromů, má brzdící účinek na celkový růst a ovlivňuje
diferenciaci květních pupenů. Druhou podmínkou ve stávajících sadech je provádění alespoň
jedné seče nebo mulče za rok, popřípadě pastvy s posečením nedopasků, podobně jako je to u
kultury travní porost. Jde o pokosení, zmulčování, nebo přepasení bylinného pokryvu v
meziřadí i příkmenném pásu ovocného sadu.
V nově vysazených ekologických sadech jsou tři nové podmínky. Je to použití množitelského
materiálu ušlechtilé odrůdy podle zákona o oběhu osiva a sadby, dodání opory k ovocnému
stromku a instalace účinné ochrany proti okusu. V ekologických sadech nově vysazených po
1. říjnu 2011 se navrhuje použití množitelského materiálu odrůdy ovocného stromu nebo keře
dle zákona č. 219/2003 Sb., v platném znění, mimo výsadby podnože, aby byla zaručena
kvalita vysazovaných stromků. Z důvodu nedostatku ekologického množitelského materiálu
je umožněno po udělení výjimky použít konvenční množitelský materiál. Nově má být tedy
na dokladu o použitém výsadbovém materiálu uvedený rod, druh a ušlechtilý kultivar
ovocného stromku (např. Malus domestica 'Rubín'). V nové výsadbě bude muset být opora
(kůl) a účinná ochrana proti okusu zvěří (pletivo).
2.5 Změny v evidenci změn zařazené výměry (§ 5 NV 79)
Novelou NV 79 došlo ke změnám v evidenci změn původně zařazené výměry.
Navýšení výměry PB v LPIS z důvodu MA nebo zákresu krajinného prvku není nově
považováno za navyšování a není započítáno do limitu 25 % navýšení původně zařazené
výměry zemědělské půdy.
Jak bylo popsáno v kapitole 2.2, pro prodloužené závazky byl doplněn nový limit
pardonovaného snížení zařazené výměry ZP a to o 3 % ročně (tj. o 6 % v případě prodloužení
o 2 roky). Toto navýšení se připočítává ke stávajícímu limitu 15 % snížení zařazené výměry
z důvodu ztráty užívání pozemku v LPIS. V případě nevyčerpání původního limitu 15 % tak
má žadatel prodlužující o rok možnost snížit výměru až o 18 % a žadatel prodlužující o 2 roky
může snížit zařazenou výměru až o 21 %.
Žadatelé uplatňující pardonovaný důvod pozbytí užívání pozemku v LPIS (§ 5 g NV 79) nově
nemusí dokládat pozbytí právního důvodu užívání pozemku a pardonovaný důvod může být
uplatněn pro jakékoli pozbytí pozemku v LPIS.
2.6 Změny v titulu IP zeleniny (§ 9, příloha č. 6, 11 a 13 NV 79)
V titulu IP zeleniny byl do seznamu zeleniny, kterou je možno v IP zeleniny pěstovat,
doplněna čekanka hlávková (Cichorium intybus var. Foliosum Hegi) a ředkve seté černé
(Raphanus sativus var. Niger). Dále došlo k úpravě názvu u celeru bulvového (Apium
graveolens L. var rapaceum (Miller) Gaud.) na celer (Apium graveolens L) a tykve obecné
(Cucurbita pepo L.) na tykev (Cucurbita).
U nově doplněných druhů zeleniny jsou stanoveny následující limity hnojení dusíkem a
výsevek:
čekanka hlávková 90 kg N/ha
50 000 semen (jedinců)/ha
ředkev setá černá 60 kg N/ha
120 000 semen/ha
Dále byl upraven výsevek u póru pravého na 120 000 jedinců/ha.
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3. Seznam použitých zkratek
AEO

Agroenvironmentální opatření

AZV

Agentura pro zemědělství a venkov (regionální pracoviště MZe)

ES

Evropské společenství

EZ

Ekologické zemědělství

NV 79

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
agroenvironmentálních opatření, v platném znění

IP

Integrovaná produkce

KNM

Kontrola SZIF na místě

LPIS

Land Parcel Identification System – systém pro vedení a aktualizaci
evidence půdy dle uživatelských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o
zemědělství, rozšířený o další funkční vlastnosti potřebné především
pro účely administrace dotací

MA

mimořádná aktualizace LPIS

MZe

Ministerstvo zemědělství

OOP

Orgán ochrany přírody

OTP

Podopatření ošetřování travních porostů

PRV

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013

RO SZIF

Regionální odbor státního zemědělského intervenčního fondu

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

TP

Travní porost

VDJ

Velká dobytčí jednotka

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZP

Zemědělská půda

ŽOD

Žádost o dotaci

ŽOZ

Žádost o zařazení

Vyhláška 136

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským zákonem, v platném znění

provádění
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