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Obecná situace
NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY O EKOLOGICKÉ PRODUKCI A OZNAČOVÁNÍ 

EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ, O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. XXX/XXX 

[NAŘÍZENÍ O ÚŘEDNÍCH KONTROLÁCH] A O ZRUŠENÍ 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 834/2007

+ NAVAZUJÍCÍ IMPLEMENTOVANÉ A DELEGOVANÉ 
AKTY (IA/DA)

KOMPLETNĚ RUŠÍ A NAHRAZUJE SOUČASNĚ PLATNÝ 
LEGISLATIVNÍ RÁMEC:

• Nařízení Rady (ES) č. 834/2007

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008

• Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008



Aktuální stav 
návrhu nového 
nařízení

• Aktuálně probíhá právní a 
lingvistické dočišťování textu 

• Hlasování o přijetí návrhu v 
Radě EU – proběhne zřejmě v 
březnu/dubnu 2018

• Účinnost nové legislativy od1. 
ledna 2021

• Aktuálně vyhodnocujeme 
konkrétní vyplývající změny –
podklady pro novelizaci 
národní legislativy

• Nespokojenost, výsledek 
nesplňuje původní cíle 

• Mnoho záležitostí odloženo na 
později – ošetření formou aktů 
v přenesené pravomoci, 
některé věci jsou ponechány 
na ČS, někde příliš flexibilní →
definitivní podoba nové 
legislativy ještě neexistuje



Aktuální stav návrhu nového nařízení

Nařízení obsahuje celkem 55 ustanovení, která jsou zmocněním pro přijetí prováděcích právních aktů a to 
buď implantované akty (IA) nebo delegované akty (DA) – konkrétně se jedná O 24 zmocnění pro IA a 31 
zmocnění pro DA

Pro zajištění hladkého průběhu implementace nového legislativního rámce je nezbytné, co nejdříve dokončit 
práce (které ještě nebyly zahájeny) na tvorbě uvedených prováděcích aktů – cílem je, aby všechny prováděcí 
akty byly v platnosti 6 měsíců před 1. lednem 2021

Předpokládaný pracovní harmonogram představený evropskou komisí je následující:

Listopad 2017 Březen 2018 Duben 2018 1. leden 2021

Zvláštní zemědělský výbor 
a hlasování Zemědělského 
výboru Evropského 
parlamentu

Lingvistický přezkum a 
hlasování v plénu 
Evropského parlamentu a 
v Radě

Předběžné datum 
publikace v Úředním 
věstníku

Vstup v platnost 3. 
den od publikace 

Datum použitelnosti 

2018 2019 2020

DA / IA

Produkční 

pravidla 

Kontroly

Obchod

Vyjasnění základního aktu

Technické diskuze

Legal drafting

Postup přijetí



Historie 
procesu 
vyjednávání

Původní návrh předložila 
Evropská komise 25. 3. 
2014 za účelem 
harmonizace a 
zjednodušení pravidel a 
návaznosti na SFEU

Technický přezkum Rady 
EU dokončen v říjnu 2014, 
po 14 dnech Pracovní 
skupiny pro kvalitu 
potravin (EZ) složený z 
expertů z členských států 
(ČS)

PŘES NESOULAD NÁZORŮ
ČS OBECNÝ PŘÍSTUP RADY
POSUNUT NA SCA A RM,
SCHVÁLEN 16. ČERVNA
2015 (ČR A DALŠÍ PROTI)

RADA OBTÍŽNĚ DOSAHOVALA
REVIDOVANÝCH MANDÁTŮ
OD ČS

NÁVRHY UKONČIT
VYJEDNÁVÁNÍ, ZE STRANY
NĚKTERÝCH ČS I
NEVLÁDNÍHO SEKTORU

NA POSLEDNÍM TRIALOGU
28.6.2017 BYLA DOSAŽENA
DOHODA

FINÁLNÍ STANOVISKO
PŘIJAL I EVROPSKÝ
PARLAMENT - VÝBORY
ENVI (JARO 2015) A AGRI
(PODZIM 2015), AGRI
PŘEDLOŽIL 1322
POZMĚŇOVACÍCH
NÁVRHŮ

ZAHÁJENY TRIALOGY O
PODOBĚ FINÁLNÍHO
ŘEŠENÍ (SYNCHRONIZACE
POZIC TŘÍ INSTITUCÍ,
RADA ZASTUPUJE
ČLENSKÉ STÁTY)

CELKEM 18 TRIALOGŮ OD
LISTOPADU 2015 - ČERVEN
2017



Neúspěch finálního 
kompromisního textu
• ČR nespokojena s výsledkem, na Radě budeme hlasovat proti 

při finálním schvalování
• Několikrát jsme vyjádřili preferenci ukončit vyjednávání
• Od začátku jsme navrhovali místo nového nařízení pracovat 

na změnách částí stávajícího nařízení, které je potřeba 
pozměnit

• Obecně ne mnoho nových věcí, a spíše negativních
• Nejsou splněny jak obecné původní cíle revize i konkrétní 

(např. vyřešení problematiky kontaminace reziduí 
nepovolených látek)

• Rozvolnění kontrolního systému, znepřehlednění některých 
pravidel

• Při vyjednávání nátlak na uzavření dohody → příliš 
kompromisů, bez ohledu na názor sektoru

• Najdeme i pozitiva 



Konkrétní výsledky;změny a 
novinky v revidovaném nařízení o 
ekologické produkci

• Rozvolnění kontrolního systému (-)

• Zavedení systému skupinové certifikace

• Vynětí malých obchodníků s nebalenými potravinami z 
povinnosti registrace a kontrolního systému – možnost 

nejednotného přístupu

• Snížení četnosti kontrol

• Nevyřešení otázky reziduí nepovolených látek (-)

• Ekologická osiva - nové definice, paralelní systém bio 
osiv mimo horizontální legislativu (-)

• Rozšíření působnosti (nelogicky i sůl, korek...) (-) 

• Změny v kontrolním systému (-)
• Množství záležitostí odloženo na DA/IA (-)

• Databáze zvířat (-)

• Produkční pravidla pro jelenovité a králíky (+)
• Zachování řady potřebných pravidel (+)



Rozvolnění kontrolního systému

Skupinová certifikace
• Certifikát má jen skupina jeden, ne členové 

• Členové: potenciální náklady na certifikaci >2 % obratu nebo obrat 
biopotravin <25 000 EUR nebo výnos z biopotravin <15 000 EUR/rok nebo 
<6 ha (TTP <15 ha) 

• Skupiny zakládají vlastní systém kontrol

• V případě provinění, certifikát odejmut celé skupině

• DA - upřesnění povinností členu skupiny atd.
Vynětí malých obchodníků s nebalenými potravinami z povinnosti 
registrace

• < 5000 kg/rok nebo obrat <20 000 EUR nebo potenciální náklady na 
certifikaci <celkový obrat. 

• ČS samy rozhodnou, zda zavedou, limity mohou být nižší
Snížení četnosti kontrol 

• V daných případech možné zredukovat kontroly na 1 x za 2 roky 



Kontaminace rezidui

• Zásadní téma, mělo být jednotně vyřešeno

• ČR pro jednotný decertifikační limit (jako Komise)

• Výsledek: V případě detekce → vyšetřit 

• Vina/zanedbání zemědělce → produkt decertifikován

• Neprokáže-li se zavinění (většina případů) lze dále prodávat s 
označením bio

• ČS, které dosud automaticky decertifikují od určité míry 
reziduí bez ohledu na okolnosti (jako ČR)  mohou neomezeně 
pokračovat, ale nesmí to nijak znevýhodnit produkty z 
ostatních zemí 

• V souvislosti s tím stejně nepoužitelné 

• Nevyřešilo se, není harmonizace



Ekologická osiva

• Nové definice organic variety suitable for organic production a organic 
heterogenous material

• Nastavení paralelních pravidel pro ekologická osiva, která nemusí splňovat 
některé významné zásady horizontální legislativy k osivům

• Není vyjasněno a dokončeno

• → Prohlášení Komise: (zdůvodněno potřebou nastavit podmínky pro vývoj 
ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci)

• Komise zorganizuje do půlroku od účinnosti nařízení dočasný 
experiment (7 let) → stanoví kritéria jednotnosti, stálosti atd. a další 
obchodní podmínky (označování, balení) pro produkci ekologických 
odrůd 

• Zohlední speciální potřeby a cíle ekologického zemědělství

• V rámci experimentu budou ČS osvobozeny od jistých povinností z 
horizontální legislativy

• Komise vyhodnotí a navrhne úpravy horizontální legislativy



Rozšíření působnosti, kontrolní 
systém

• Značně rozšířena působnost o další produkty, včetně těch 
nezemědělského původu i nesouvisející s potravinami a 
krmivy

• Sůl (nejen mořská), korek, bavlna, vlna, kůže…

• Některá pravidla přesunuta - odkaz na nařízení o úředních 
kontrolách (OCR, revidováno v březnu 2017);

• Např. v případě podezření z nesrovnalosti nebo podvodu 
zahájit vyšetřování (podle OCR)

• Během vyšetřování dočasně stáhnout produkt z prodeje 
dokud se neověří zda produkt splňuje podmínky legislativy

• Příslušné orgány poskytnou katalog opatření pro řešení 
případů podezření 



Delegované a implementované akty

• Řada záležitostí není dořešena → odkazem na přijetí delegovaných či implementovaných aktů 

• Možnost doplnění DA/IA téměř všude

• ČS obecně vadí hlavně DA – bez účasti ČS

DA například: 

• Rozšíření produkčních pravidel rostlinné i živočišné výroby, potravinářství, víno…

• Doplnění podmínek kvalifikace katastrofických událostí

• Upřesnění kritérií pro schvalování povolených látek a produktů

• Doplnění pravidel pro označování 

• Povinnosti pro členy skupiny operátorů pro (skupinovou certifikaci) 

• Specifická kritéria pro výkon úředních kontrol

• Doplnění činností kontrolních orgánů, jejich supervize atd…



Databáze zvířat

• Členské státy zajistí operátorům systém, kde mohou nabízet ekologický materiál (i z přechodného 
období)

• Použití systému pro zemědělce dobrovolné a zdarma

• Týká se to i ekologických zvířat, pro které je možné uplatnit výjimku na přivedení konvenčních zvířat, 
když zemědělec o výjimku žádá, vyhovění závisí i na informacích z databáze

• ČS mohou založit databáze i pro ostatní zvířata (plemena přizpůsobená pro ekologickou produkci a 
ekologická kuřata)



Produkční pravidla králíci, jelenovití

• Novinkou je zavedení produkčních pravidel pro králíky a jelenovité

Králíci

• Alespoň 70 % krmiv z vlastní farmy

• Maximální uplatnění pastvy

• Chov ve skupinách

• Odolná plemena adaptovaná na venkovní podmínky atd.

Jelenovití 

• Přístup na pastvu, kdykoliv podmínky dovolí 

• Výběhy vybaveny přístřešky a úkryty, ohrazení, které zvířatům neublíží atd.



Závěrem
• Přes nepříjemné změny i zachována řada důležitých pravidel (většina produkčních pravidel 

pro živočišnou a rostlinnou produkci, včetně vína) a obecných principů

• Za úspěch pokládáme obzvlášť zachování možnosti výjimečných zásahů na zvířatech 
(ohroženo během vyjednávání)

• Probíhá analýza vyplývajících změn zejména s akcentem na nutné změny v národním zákonu 
o ekologickém zemědělství i metodických pokynech

• V řadě věcí prostor pro vlastní přístup ČS 

• Úplná finální verze ještě není jasná (vyčišťování textu, odkazy na akty v přenesené pravomoci)

• Účinnost by měla být od 1. ledna 2021



METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 76/2015 Sb.,

o podmínkách provádění opatření

Ekologické zemědělství,

ve znění pozdějších předpisů

pro rok 2019

Výhled pro rok 2020



Legislativa ČR

• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 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 zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 
441/2005

•Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



Nařízení vlády, která novelizují nařízení vlády č. 
76/2015 Sb.:

▪ Nařízení vlády č. 113/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení 
vlády,

▪ Nařízení vlády č. 64/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
Ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády,

▪ Nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 
předpisů,

▪ Nařízení vlády č. 18/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
Ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

▪ Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor,

▪ Nařízení vlády č. 49/2017 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení 
požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor,

▪ Nařízení vlády č. 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 
Ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

▪ Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními, a

▪ Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními 
omezeními.



Přímo použitelné předpisy Evropské unie, které se 
vztahují k NV 76:
• 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým 
se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV),(EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 
1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, 
zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, v platném 
znění,



Přímo použitelné předpisy Evropské unie, 
které se vztahují k NV 76:

• Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění,

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, 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,

• 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,

• 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),

• 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.



ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO OPATŘENÍ 
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Podání žádosti o zařazení (§ 2 NV 76)

Žádost o zařazení může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu 
podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen 
„žadatel“), která:

• provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

• hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

• ke dni podání žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 
až 8 zákona o ekologickém zemědělství,

• zařazuje nejméně 0,5 ha zemědělské půdy evidované v LPIS na jeho jméno, s kulturou 
zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout dotaci (tj. kultura R, G, U, T, V, C a J).



ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO OPATŘENÍ 
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Žádost o zařazení se podává na celý DPB a pětileté období, které začíná 1. ledna prvního kalendářního roku a končí

31. prosince pátého kalendářního roku.

Žádost o zařazení doručí žadatel na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok (k dispozici na OPŽL

a www.szif.cz) do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně příslušné OPŽL, přičemž místní příslušnost se

řídí bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby.

POZOR! Na později podané žádosti o zařazení nebude brán zřetel.

Do opatření EZ může vstoupit jen žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení registrován v ekologickém

zemědělství (podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství), tj. má platné rozhodnutí MZe o registraci

osoby podnikající v ekologickém zemědělství a zároveň má zařazenou alespoň požadovanou minimální výměru

zemědělské půdy do režimu přechodného období (PO) nebo režimu ekologického zemědělství (EZ) v LPIS.



Kombinovatelnost
Trvalý travní porost (T)

Opatření EZ s kulturou trvalý travní porost je na jednom DPB kombinovatelné s podopatřením Ošetřování 
travních porostů podle NV 75, kde ale dochází k redukci platby. Pokud žadatel zatravňuje DPB v souladu s 
NV 75 (opatření

Zatravňování orné půdy nebo Zatravňování drah soustředěného odtoku), může být zařazen do opatření 
Ekologické zemědělství, ale platba se na tento DPB neposkytne.



Kombinovatelnost
Standardní orná půda (R)

Je-li na DPB kombinováno EZ s titulem Biopásy podle NV 75, pak se na výměru biopásů neposkytne 
dotace na EZ.

Na zbytek DPB, kde biopásy nejsou, se poskytne dotace po splnění podmínek NV 76 na EZ v plné výši.

Je-li na DPB kombinováno EZ s titulem Ochrana čejky chocholaté podle NV 75, pak se na výměru DPB 
neposkytne dotace na EZ.

Pokud žadatel zatravňuje DPB v souladu s NV 75, může být zařazen do opatření Ekologické zemědělství, 
ale platba EZ se na něj neposkytne.



Kombinovatelnost
Travní porost na orné půdě (G)

Pokud žadatel zatravňuje DPB v souladu s NV 75 (opatření Zatravňování orné půdy nebo Zatravňování 
drah soustředěného odtoku), může být zařazen do opatření Ekologické zemědělství, ale platba EZ se na 
něj neposkytne.

Dále nelze kombinovat na jednom DPB s kulturou G podopatření Ošetřování travních porostů podle 

NV 75.



Změny v žádosti o zařazení
V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne vydání rozhodnutí o zařazení žadatele nelze:

• do žádosti o zařazení doplnit další DPB,

• v žádosti o zařazení zvýšit výměru DPB.

Na základě žádosti o zařazení je žadatel zařazen na pětileté období s výměrou, kterou uvedl v
žádosti o zařazení.

U žadatelů může dojít v průběhu trvání závazku ke změně výměry. Žadatelé získávají nové hektary
a naopak dostávají výpovědi z nájmů a hektary ztrácejí. Aby změna výměry (ať již zvýšení nebo
snížení) měla nějaký dopad na zařazení žadatele v opatření Ekologické zemědělství, musí se změna
odrazit v LPIS a zároveň musí být podána žádost o změnu zařazení. Dokud žadatel nezaregistruje v
LPIS nový DPB (případně nerozšíří stávající DPB) nebo v LPIS DPB neztratí (např. změnou
uživatele), na zařazení to nemá žádný vliv.

V rámci tohoto opatření SZIF nekontroluje právní důvody užívání pozemků a je jen na
odpovědnosti žadatele, jakým způsobem zajistí, že bude užívat daný DPB po stanovenou dobu 5
let, a že jej jiný uživatel v průběhu tohoto období u tohoto DPB nevyřadí z LPIS.



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
Podání žádosti o poskytnutí dotace (§ 6 NV 76)

Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok (k 
dispozici na www.szif.cz) do 15. 5. každoročně na místně příslušné OPŽL, přičemž místní příslušnost se řídí 
bydlištěm fyzické nebo sídlem firmy právnické osoby. Žádost o poskytnutí dotace se podává v rámci tzv. 
Jednotné žádosti, přičemž žádost o dotaci na ekologické zemědělství je řešena samostatnou přílohou 
(deklarací).

Jestliže žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace po 15. 5., avšak stihne ji na OPŽL doručit do 25 
kalendářních dnů po této lhůtě, nárok na dotaci neztratí. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok 
poskytne dotace snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla žádost o 
poskytnutí dotace doručena na OPŽL po stanovené lhůtě. Snížení dotace se však neprovede, prokáže-li 
žadatel SZIF, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci. V 
případě zaslání žádosti poštou je za termín podání považováno datum doručení na příslušné pracoviště 
OPŽL.



Náležitosti žádosti

V rámci Jednotné žádosti je vždy nutné uvést veškerou výměru zemědělské půdy, kterou má žadatel k 
dispozici a která musí být vedena v LPIS. Tzn., že i ten žadatel, který nebude žádat o SAPS, ale bude žádat 
o poskytnutí platby v rámci opatření EZ, uvede veškeré pozemky, které má k dispozici, a to do „Deklarace 
zemědělské půdy a SAPS“.

V případě nedodržení této povinnosti je platba snížena v závislosti na míře porušení. Je-li rozdíl mezi 
celkovou plochou

deklarovanou a výměrou zjištěnou:

• vyšší než 3 % ale nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží se platba o 1%,

• vyšší než 4 % ale nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží se platba o 2%,

• vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží se platba o 3%.



Náležitosti žádosti

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že údaje uvedené v žádosti o dotaci jsou pravdivé, proto je nutné 
všechny údaje uvedené v žádosti pečlivě zkontrolovat.

Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je:

• zákres dílů půdních bloků – obsahuje část mapy žadatele generovanou z LPIS v měřítku 1:10 000 nebo 
podrobnějším, na které jsou viditelné DPB, na které lze žádat o dotaci,

• prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti po celý kalendářní rok na 
veškeré jím obhospodařované půdě,

• platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele – tato příloha je povinná pouze pro právnické 
osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Předkládají se originály těchto dokladů či jejich 
ověřené kopie (ne starší než 3 měsíce).



Náležitosti žádosti
Režim přechodného období (PO) nebo certifikovaného EZ musí být v LPIS evidován u každého DPB, na 
který požaduje

žadatel dotaci.

Pro poskytnutí dotace v příslušném kalendářním roce žadatel nesmí ke dni podání žádosti o dotaci 
hospodařit souběžně v režimu konvenční produkce a v režimu EZ/PO na zemědělské půdě, na kterou lze 
poskytnout dotaci.

V žádosti o dotaci uvede žadatel u každého DPB, zda žádá o poskytnutí dotace v rámci přechodu na 
ekologickou produkci (PO) nebo v rámci ekologické produkce (EZ). Do jaké skupiny každý DPB náleží, je 
uvedeno v následující tabulce č. 1. 



TABULKA  I.



Náležitosti žádosti
Pozor! Pokud se ke dni podání žádosti nachází DPB dle LPIS v režimu PO, ale zároveň se alespoň z 50% 
jeho výměry nacházel v režimu EZ, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 
let před dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci, podává 
žadatel žádost o dotaci na daný DPB v režimu EZ

Pozor! Pokud se ke dni podání žádosti nachází DPB dle LPIS v režimu PO, ale v průběhu roku dojde k jeho 
překlopení do režimu EZ, je nutné již při podání žádosti žádat na dotaci v režimu EZ.

Pokud bude období přechodu na ekologickou produkci v době od data podání žádosti do 31. 12. zkráceno 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství podle článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bude 
dotace vypočtena podle § 18 pro ekologickou produkci. Toto zkrácení období přechodu na ekologickou 
produkci se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených NV 76 a nebude posuzováno jako 
„předeklarace“.



Změny v žádosti o poskytnutí dotace
Pokud nastane změna údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, je každý žadatel povinen tuto 
změnu nahlásit

SZIF, a to prostřednictvím místně příslušné OPŽL.

Provedením a nahlášením změn v LPIS se žadateli neprovádí automaticky změna žádosti o poskytnutí 
dotace!

Naopak mu provedením změny v LPIS, která se týkala DPB uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, 
vzniká povinnost změnu žádosti ohlásit SZIF. Pokud žadatel nenahlásí změnu žádosti o poskytnutí dotace, 
vystavuje se možnosti udělení sankce, neboť k neprodlenému hlášení změn SZIF se zavazuje v prohlášení 
při podání žádosti. 

Pozn.: Změna žádosti o poskytnutí dotace se nepodává při změně kultury z travního porostu (G) na trvalý 
travní porost (T).



Změny v žádosti o poskytnutí dotace
Změnu identifikačních údajů v žádosti o poskytnutí dotace lze provádět kdykoliv po podání žádosti. Tuto 
změnu provádí žadatel pomocí formuláře „Oznámení o změně bankovního spojení/ kontaktních údajů“ 
nebo na formuláři o změnu žádosti o poskytnutí dotace, kde specifikuje v záhlaví formuláře, o jakou 
změnu se jedná (např. změna identifikačních údajů – bankovní účet atd.). Žádost o změnu identifikačních 
údajů musí být doložena nezbytnými doklady prokazujícími změnu.

Pokud je žadatel evidován v základním registru veřejné správy spravovaném Ministerstvem vnitra ČR není 
nutné žádost podávat při změně jména, příjmení / názvu firmy či změně adresy trvalého bydliště / sídla 
firmy.



Změny v žádosti o poskytnutí dotace
Změnu údajů o DPB ve smyslu snižování výměry či stažení DPB (týká se i stažení celé žádosti) lze provádět 
kdykoliv do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud žadatel nebyl informován o plánované fyzické 
kontrole na místě.

Změnu rovněž nelze provádět, pokud byl žadatel upozorněn na nesrovnalosti v žádosti (změna té části 
žádosti, které se nesrovnalost týká, nebude uznána).

Změnu údajů o DPB ve smyslu zvyšování výměry či přidání DPB lze bez sankce provádět pouze do 31. 5. 
daného kalendářního roku a se sankcí 1 % za každý pracovní den maximálně 25 kalendářních dnů po 
termínu pro podání žádosti (15. 5.). Poté jsou všechny změny ve smyslu zvyšování výměry či přidání DPB 
(včetně výměny DPB) vyloučeny.

Změnu údajů o DPB ve smyslu jiné změny než která se týká výměry, tj. změna kultury nebo přečíslování je

žadatel povinen neprodleně ohlásit na příslušné OPŽL. V případě změny kultury je žadatel povinen 
stáhnout žádost o poskytnutí dotace.



Výpočet dotace
Výši dotace při uplatňování opatření EZ vypočte SZIF jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace 
v rámci příslušné kultury a stanovené sazby pro příslušnou kulturu v režimu přechodného období nebo 
ekologické produkce.

Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku 
Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. 
Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

Pro rok 2018 je platný směnný kurz 25,535 CZK/EUR.

Při výpočtu dotace se použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa. Výše sazby pro 
jednotlivé druhy zemědělské kultury je uvedena v následující tabulce č. 2.



Tabulka II.



ZÁKRES EZ DO MAP
Obecné principy

Je možné používat pouze barevné mapy v měřítku 1:10 000 nebo podrobnější.

Ve vztahu k žádosti o dotaci je nutné provést zákres na mapě pro všechny tituly/kultury v opatření EZ.

Metodika zákresu

Zákres pro všechny tituly/kultury EZ je prováděn zelenou barvou.

V tabulce č. 3 jsou popsány možné principy zákresu:

• automatický zákres – možnost zákresu provedeného automaticky aplikací LPIS (bez účasti žadatele),

• zákres elektronickou digitalizací – možnost elektronického zákresu, který provádí sám žadatel v aplikaci

LPIS. Jde o zakreslení skutečností, které jsou nad možnosti automatického zákresu.



TABULKA III.



VRÁCENÍ DOTACE



VRÁCENÍ DOTACE



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ 
DOTACE (§ 9 NV 76)

• Žadatel musí být zemědělským podnikatelem podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství.

• Žadatel musí být registrován v systému Ekologického zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství. Zrušení registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství podle § 8 zákona o ekologickém zemědělství 
znamená okamžité vyřazení z opatření EZ a vrácení veškeré poskytnuté dotace na EZ v průběhu příslušného pětiletého období. 
Žádost o dotaci se podává pouze na DPB, které má žadatel zařazené do opatření EZ na základě podané žádosti o zařazení.

• Žadatel nesmí ke dni podání žádosti o dotaci hospodařit souběžně v režimu konvenční produkce a v režimu EZ/ PO na 
zemědělské půdě, na kterou lze poskytnout dotaci.

• Pro kultury, na které se dotace v rámci opatření Ekologické zemědělství neposkytuje, se souběh hospodaření v systému EZ 
neposuzuje (školka, rybník, rychle rostoucí dřeviny, zalesněná půda, mimoprodukční plocha a jiná kultura).

• V případě nesplnění této podmínky bude žádost o poskytnutí dotace zamítnuta.

• Žadatel musí plnit na celé výměře zemědělské půdy zařazené do systému EZ (tj. nejen na zařazených DPB) podmínky nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění.

Při uložení pravomocné pokuty podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění je žadateli snížena 
dotace v rámci celého opatření Ekologické zemědělství podle finanční výše uložené pokuty. Sankce jsou uvedeny v následující 
tabulce č. 5.



Tabulka v.



Cross Compliance – kontrola podmíněnosti 
(§ 9 odst. 1 písm. e) bod 1. NV 76)

Poskytnutí dotace v EZ je podmíněno plněním kontrolních požadavků Cross Compliance 

(kontrola podmíněnosti).

Požadavky Cross Compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
(DZES) a povinné požadavky na hospodaření (PPH). Jednotlivé požadavky, kritéria hodnocení a také 
postup snížení za jejich neplnění jsou stanoveny nařízením vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor. Kontrolám 
podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe 

(Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti).



Následky nesplnění pravidel podmíněnosti:
V případě jednorázového porušení kontrolovaného požadavku nebo požadavku standardu z nedbalosti 
dosahuje snížení zpravidla 3 % minimálně však 1 % a maximálně 5 % z celkové částky dotace, o kterou 
žadatel požádal v daném roce.

• Pokud je porušení hodnoceno jako úmyslné, stanovení snížení má představovat zpravidla 20 %, 
minimálně však 15 % a maximálně 60 %, v případě závažného úmyslného porušení je žadatel vyloučen z 
dotací a to i v následujícím kalendářním roce.

• V případě opakovaného nesplnění z nedbalosti (tj. v případě, že je v průběhu tří po sobě jdoucích 
kalendářních let zjištěno opětovné nesplnění požadavku nebo standardu) snížení nepřekročí 15 % z 
dotace.

• Pokud již bylo dosaženo snížení dotace ve výši 15 % a totéž nesplnění bude zjištěno znovu, bude 
považováno za úmyslné (tzv. „úmysl z opakování“) a snížení se pohybuje ve výši 15–100 % z dotace.

K neposkytnutí platby může dojít také v případě, kdy žadatel zabrání provedení kontroly podmíněnosti s 
výjimkou předem a v daném termínu ohlášených případů vyšší moci nebo mimořádných okolností.



Vedení evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech 
a sedimentech (§ 9 odst. 1 písm. f) NV 76)

Podmínka

Žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem č. 
156/1998 Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) a uchovává tuto evidenci 
pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let.

Jednotný postup pro hodnocení přívodu živin na DPB

Vedení evidence

Evidence hnojení

Evidence pastvy



Postup výpočtu přívodu živin

• Příklad 1: tři jalovice (od 6 měs. do 1 roku), celoroční pastva:

tři ks zvířat (prům. hmotnost 265 kg = 0,53 DJ/kus) = 3 x 0,53 = 1,59 DJ

Prům. produkce výkalů a moči = 1,59 x koef. 14,0 = 22,26 t výkalů a moči za rok

Prům. přívod dusíku = 22,26 x koef. 4,9 = 109,074 kg N/t/rok

• Příklad 2: výkrm prasat, ½ roční pastva, ½ roku hluboká podestýlka:

15 ks zvířat (prům. hmotnost 70 kg = 0,14 DJ/kus) = 15 x 0,14 = 2,1 DJ.



Pastva

Prům. produkce výkalů a moči = 2,1 DJ x koef. 12,5 = 26,25 t/rok = 13,12 t výkalů a moči za ½ roku.

Průměrný přívod N: 13,12 x koef. 5,0 = 65,6 kg N/t/1/2 roku

Hluboká podestýlka:

Prům. produkce statkových hnojiv = 2,1 DJ x koef. 9,6 = 20,16 t/rok = 10,08 t statkových hnojiv za ½ roku.

Průměrný přívod N: 10,08 x koef. 8,5 = 85,68 kg N/t/1/2 roku

Celková prům. produkce statkových hnojiv = 13,12 + 10,08 = 23,2 t/rok

Celkový prům. přívod N = 65,6 + 85,68 = 151,28 kg N/t/rok



Vedení evidence o používání přípravků na ochranu 
rostlin 

(§ 9 odst. 1 písm. g) NV 76)
Podmínka

Žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s čl. 67 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a uchovává  
tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let.

Při vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady:

• evidence o používání přípravků na ochranu rostlin musí být vedena bezodkladně (údaje o použití přípravků musí být 
zaznamenány nejpozději následující den);

• při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu;

• evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím 
Portálu farmáře);

• evidence se uchovává 10 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být 
umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).



Vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin 
(§ 9 odst. 1 písm. g) NV 76)

Kontrola evidence se zaměřuje na shodu evidovaných údajů s předepsanými relevantními údaji, kterými 
jsou:

• ošetřovaný objekt (plodina, kultura, skleník apod.);

• rozsah, velikost (plocha, výměra apod.);

• datum aplikace (použití);

• přípravek;

• způsob aplikace (použití);

• celkové množství aplikovaného (použitého) přípravku;

• dávkování (dávka na jednotku v litrech, kg);

• účel aplikace (cílový škodlivý organismus nebo jiný účel).

Za porušení podmínky se považuje i nepředložení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin v 
průběhu fyzické

kontroly na místě.
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