
 

 
 

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. 
náměstek pro řízení sekce 

Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání 
Ministerstvo zemědělství 

  

  

  

V Praze dne 17. července 2018 
Čj. 41823/2018-MZE-14131 

  
  
Vážený pane, 

  

rok 2018 je čtvrtým rokem implementace environmentálních opatření PRV, kterými jsou  

- Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) – nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

- Ekologické zemědělství (EZ) – nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

- Platby pro oblasti Natura 2000 na z.p. (N2000) – nařízení vlády č. 73/2015 Sb. 

- Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) – nařízení vlády č. 74/2015 Sb. 

- Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC/PPO) – 

nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a 44/2018 Sb. 

V této souvislosti mi dovolte Vás informovat o plánovaných novelách nařízení vlády 

s platností pro podávání žádostí v roce 2019, tj. s předpokládaným datem nabytí účinnosti 

v březnu 2019. Jedná se zejména o úpravu nařízení vlády č. 74/2015 Sb. v souvislosti se 

zkrácením doby závazku a úpravou výše dotace jak již bylo diskutováno v rámci 

Monitorovacího výboru PRV v červnu 2018. Dále pak předpokládáme úpravu nařízení vlády 

č. 75/2015 Sb., jejímž cílem by měla být zejména úprava podmínek v Integrované produkci, 

tj. úprava sledování a vyhodnocování meteorologických prvků a škůdců a zavedení 

povinnosti odevzdávání výsledků rozborů půdy a ovoce/zeleniny na těžké kovy jako reakce 

na proběhlá auditní zjištění.  

V návaznosti na zkušenosti s administrací těchto opatření v předchozích letech bych 

Vás rád požádal o zaslání případných dalších návrhů na úpravu příslušných nařízení vlády 

v oblastech, kde spatřujete největší problémy při implementaci těchto opatření. Pro úplnost 

uvádím, že v případě, že budou navrhovány změny zásadnějšího charakteru, je to zpravidla 

vždy spojeno s modifikací programového dokumentu. S ohledem na harmonogram 

legislativního procesu a předpokládaný termín nabytí účinnosti Vaše návrhy zašlete prosím 
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rovněž elektronicky na e-mailovou adresu david.kuna@mze.cz a petra.dvorakova@mze.cz 

v termínu do 17. srpna 2018.  

Věřím, že naším společným cílem je bezproblémové čerpání finančních prostředků ze 

zdrojů EU. Děkuji za spolupráci. 

  

  

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Dle rozdělovníku 
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