
Shrnutí změn nařízení vlády 
č. 242/2004 Sb., 

o provádění agroenvironmentálních opatření 
vyplývající z novely č. 99/2008 Sb. 



2

OBSAH

1. ÚVOD ................................................................................................................................................................ 3

2. HLAVNÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY Č. 99/2008 SB. ............................................................................. 4

2.1  Úprava zařazení ze strany SZIF (§ 5 odst. 7) .............................................................................................................4

2.2  Podávání žádosti o změnu zařazení z důvodu snížení výměry (§ 5 odst. 8) .........................................................4

2.3  Pastevní období a pastevní deník (§ 7) ......................................................................................................................4

2.4  Změny v titulu biopásy (§ 13) ......................................................................................................................................4

2.5  Změna v podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné (§ 14a) ......................................5

 2.5.1 Zakázané účinné látky .................................................................................................................................. 5

 2.5.2 Vyklučení ........................................................................................................................................................ 6

2.6  Diferenciace sankcí za porušení podmínky vedení evidence hnojení ...................................................................6



3

1. ÚVOD

Shrnutí změn uvedené v této metodice je určeno pro žadatele o dotaci, kteří jsou zařazeni a pokračují v plně-
ní závazku agroenvironmentálního opatření (dále jen „AEO“) podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., v platném 
znění. Závazky podle tohoto nařízení mohly být uzavírány v letech 2004 až 2006, tedy až do roku 2010. Metodi-
ka obsahuje souhrn změn v nařízení vlády č. 242/2004 Sb., které vyplývají z novely č. 99/2008 Sb. Tato novela 
nařízení vlády nabyla účinnosti dne 31. března 2008. 

V rámci nařízení vlády č. 242/2004 Sb., v platném znění:

Již • nelze podávat žádost o zařazení.

Při • podávání změnových žádostí o zařazení ve smyslu navyšování zůstaly zachovány principy navyšování 
z roku 2006. To znamená, že nelze navyšovat zařazenou výměru v titulech zatravňování orné půdy (žadatel 
však může podat novou žádost o zařazení v rámci nařízení vlády č. 79/2007 Sb. upravujícím AEO od roku 
2007), travnaté pásy na svažitých půdách a pěstování meziplodin. U ostatních titulů lze navyšovat do 
25 % původně zařazené výměry (výměry zařazené v prvním roce pětiletého období). POZOR! Toto neplatí 
v pátém roce závazku! V případě navýšení výměry nad 25 % původně zařazené výměry nebo v případě 
jakéhokoliv navýšení výměry v pátém roce závazku (tj. i v důsledku mimořádné aktualizace apod.), žadatel 
musí podat novou žádost o zařazení podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. na nové pětileté období. Žadatel má 
vždy možnost dobrovolně rozhodnout, zda v rámci závazku bude navyšovat či nikoliv a tedy zda dokončí 
původní závazek nebo vstoupí do závazku nového.

Žádost o poskytnutí dotace•  se podává do 15. května kalendářního roku na místně příslušné ZA a je součástí 
jednotné žádosti.

Gesci za nařízení vlády č. 242/2004 Sb., v platném znění má v rámci MZe odbor Řídící orgán HRDP. 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. Anna Vejvodová 221 812 405 anna.vejvodova@mze.cz

Ing. Jakub Ohem 221 812 487 jakub.ohem@mze.cz

Ing. Martina Hájková, Ph.D. 222 871 655 martina.hajkova@szif.cz

Ing. Pavla Chroustová 222 871 361 pavla.chroustova@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. 
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. HLAVNÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY Č. 99/2008 SB. 

2.1 ÚPRAVA ZAŘAZENÍ ZE STRANY SZIF (§ 5 ODST. 7)

Pokud žadatel neupraví podáním změnové žádosti zařazení půdních bloků/dílů do AEO v případě, že dojde ke ztrátě 
půdního bloku/dílu a tato ztráta vede k zahájení řízení o vrácení dotace, je SZIF nově oprávněn upravit žadateli 
zařazení tak, aby neobsahovalo půdní bloky/díly, které již na sebe žadatel v LPIS nemá evidované.

2.2  PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU ZAŘAZENÍ Z DŮVODU SNÍŽENÍ VÝMĚRY 
(§ 5 ODST. 8)

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

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.

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, a jde-li 
o podopatření ekologické zemědělství, podopatření ošetřování travních porostů, podopatření péče o krajinu 
s výjimkou titulů pěstování meziplodin a titul biopásy, podopatření osevní postupy v ochranných zónách 
jeskyní a podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné, nebo

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. 3. 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 pardonovaných důvodů snížení výměry, žadatel 
nepodává společně s žádostí o snížení výměry i žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace. V případě, že SZIF uzná, 
že ke snížení výměry došlo z pardonovaných 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 pardonovaných 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. předeklarování. 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 pardonovaných důvodů, 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 sankcionováno podle evropských předpisů.

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).

2.3 PASTEVNÍ OBDOBÍ A PASTEVNÍ DENÍK (§ 7)

Pastevní období je žadatel povinen zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit nejpozději 31. října 
kalendářního roku. Zahájení pastevního období má žadatel povinnost oznámit nejpozději 8. června kalendářního 
roku. Pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení. Oznámení 
o přerušení je žadatel povinen doručit SZIF nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného 
zásahem vyšší moci. Sankce za neoznámení zahájení pastevního období je 25 % z dotace poskytované na ošetřování 
travních porostů v roce, kdy žadatel porušil podmínku.

Ruší se povinnost zasílat na SZIF pastevní deník. Pastevní deník je žadatel povinen předložit SZIF při kontrole na 
místě v následujících 5 letech po roce, ve kterém byl veden.

2.4 ZMĚNY V TITULU BIOPÁSY (§ 13)

Zavádí se povinnost označit skutečné hranice biopásu, a to v případě, že žadatel nedodržuje maximální stanovenou 
šířku biopásu 12 metrů a směsí na biopás osévá plochu širší. V tomto případě je žadatel povinen označit skutečné 
hranice dvanáctimetrového biopásu, na který je požadována dotace tak, aby bylo možné ověřit plnění podmínek 



5

(např. zda vzdálenost mezi jednotlivými biopásy činí více jak 50 metrů). POZOR! Tato podmínka platí pouze v případě 
nedodržení stanovené maximální šíře biopásu 12 metrů! V případě, že žadatel dodržuje šíři biopásu max. 12 
metrů, nemá povinnost biopás označovat. Vyznačení biopásu se vyžaduje pro účely kontrol SZIF, přičemž žadatel 
biopás vyznačí viditelně umístěnými kůly tak, aby bylo ověřitelné, zda se mezi biopásy nachází vzdálenost 50 m, 
apod. V případě jasně zřetelného průběhu biopásu terénem je dostačující, pokud žadatel biopás označí kůly pouze na 
začátku a na konci biopásu. Při neoznačení biopásu širšího než 12 metrů je žadateli snížena dotace o 3 % v daném 
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

Stanovuje se nejzažší datum, do kterého je žadatel povinen zapravit biopás, a to nejpozději do 31. 5. 
kalendářního roku.

Směs osiva na biopás pro výsev 1 ha biopásu se skládá z nejméně 24 kg pohanky, nejméně 6 kg prosa, nejméně 
0,4 kg kapusty a nejméně 30 kg jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá. Celkem tedy žadatel vysévá 
nejméně 60,4 kg této směsi. V případě dodržení minimálního množství jednotlivých povinných druhů ve směsi lze do 
směsi přidat i další druhy.

U osiva pohanky obecné a prosa se za osvědčení prokazující kvalitu osiva považuje posudek osiva vydávaný ÚKZUZ, 
na kterém je uvedena kvalita osiva a datum, kdy byla kvalita posuzována.

Pokud biopás vysetý uvnitř půdního bloku/dílu navazuje na biopás vysetý po obvodu půdního bloku/dílu, je nutné oba 
biopásy deklarovat v žádosti o dotaci jako samostatné.

2.5 ZMĚNA V PODOPATŘENÍ INTEGROVANÉ SYSTÉMY PĚSTOVÁNÍ OVOCE NEBO RÉVY 
VINNÉ (§ 14A)

2.5.1 ZAKÁZANÉ ÚČINNÉ LÁTKY

Dochází ke změně seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrované 
systémy pěstování ovoce nebo révy vinné na seznam zakázaných účinných látek. 

Žadatel na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření neaplikuje přípravky na ochranu rostlin 
obsahující alespoň jednu zakázanou účinnou látku. Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin používaných v integrovaných systémech pěstování ovoce patří:

alpha-cypermethrin, bifenthrin, carbofuran, cypermethrin, deltamethrin, dimethoate, fenazaquin, fenpyroximate, 
chlorpyrifos, chlorothalonil, lambda-cyhalothrin, pirimiphos-methyl, pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů), 
triazamate, zeta-cypermethrin

Při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky. Při 
opakovaném porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z podopatření a vrácení dotace poskytnuté od 
počátku pětiletého období.

Žadatel na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující 
alespoň jednu zakázanou účinnou látku. Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy v přípravcích na 
ochranu rostlin používaných v integrovaných systémech pěstování révy vinné patří: 

alpha-cypermethrin, bifenthrin, carbofuran, cypermethrin, deltamethrin, dichlobenil, dimethoate, diquat 
dibromide, fenazaquin, fenithrothion, fenpyroximate, chlorpyrifos-methyl, chlorpyrifos, chlorothalonil, lambda-
cyhalothrin, paraquat, pirimiphos-methyl, propyzamide, pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů), terbuthylazine, 
triazamate, zeta-cypermethrin.

Při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky. Při 
opakovaném porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z podopatření a vrácení dotace poskytnuté od 
počátku pětiletého období.

K vyhledávání přípravků na ochranu rostlin, které z důvodů obsahu zakázané účinné látky nelze použít, je možné 
využít on-line Seznamu registrovaných přípravků na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy.

http://www.srs.cz/portal/page/portal/SRS_Internet_CS/or/or_info_pro_zeme/Registrace

Dále dochází ke zpřesnění podmínky minimálního průměrného počtu životaschopných jedinců ovocných stromů nebo 
keřů. Zjištění průměrného počtu jedinců daného druhu se vztahuje k výměře plochy osázené daným druhem ovocných 
stromů nebo keřů.
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2.5.2 VYKLUČENÍ

Jestliže žadatel v průběhu příslušného pětiletého období dočasně vyklučí ovocný sad nebo vinici, musí tuto skutečnost 
písemně oznámit SZIF do 20 dnů ode dne provedení vyklučení s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede 
opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice. Opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena 
nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. 

V období mezi vyklučením a opětovnou výsadbou SZIF neposkytne dotaci na půdní blok/díl nebo jeho část, na které bylo 
provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, jestliže žadatel v důsledku vyklučení nesplní podmínky rozhodné pro 
poskytnutí dotace.

Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost SZIF na jím 
vydaném formuláři. Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku/dílu, přičemž 
současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení. Je-li výměra 
půdního bloku/dílu, na kterém provedl opětovnou výsadbu rozdílná, postupuje se dle pravidel pro snížení či zvýšení 
výměry.

2.6 DIFERENCIACE SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY VEDENÍ EVIDENCE HNOJENÍ

Bod 5 zásad správné zemědělské praxe zní: „Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití 
hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se 
zvláštním předpisem. V případě použití hnojiv a statkových hnojiv je tedy žadatel povinen v souladu s § 9 zákona 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném znění a s vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 
v platném znění, vést evidenci hnojení.

V případě nálezu porušení ve vedení evidence hnojení, které nemá vztah ke kontrole přívodu dusíku v AEO (např. porušení 
typu nevyplnění kolonky obsahu síry v hnojivech) bude udělována sankce 25 % v rámci všech AEO.

V případě, že žadatel evidenci hnojení nevede nebo vede tak, že nelze zkontrolovat plnění podmínek ve vyjmenovaných 
paragrafech (§ 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c), § 14a odst. 5 písm. c)) 
dotace se v rámci všech AEO neposkytne.

Výše uvedené sankce se vztahují k dotaci poskytované za rok, kdy byl učiněn nález porušení (např. v roce 2006 je 
kontrolou učiněn nález porušení v evidenci hnojení za rok 2004, sankce se uplatní k dotaci požadované za rok 2006).

V případě, že u žadatele dojde k opakovanému nálezu porušení ve smyslu nevedení evidence hnojení nebo špatného 
vedení evidence hnojení, které znemožňuje kontrolu plnění podmínek ve vyjmenovaných paragrafech (§ 7 odst. 5 písm. 
b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c), § 14a odst. 5 písm. c)) žadatel bude postižen vyřazením 
ze všech AEO.


