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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VI. 

 
Návrh nařízení vlády, 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 18603/2016-MZE-12154, ze dne 4. dubna 2016, s termínem dodání stanovisek do 25. dubna 2016, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K čl. V a VII:  
Doporučujeme do úvodní věty doplnit všechny novely 
citovaného právního předpisu.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věty byly doplněny o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u čl. V a VII. 

2. Součástí materiálu není tisková zpráva. Doporučujeme ji 
doplnit. 

Vysvětleno. 
Tisková zpráva je součástí materiálu předkládaného pro 
jednání vlády. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K úvodní větě Čl. III: 
Vzhledem k tomu, že příloha č. 1 byla dotčena novelami nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. a č. 61/2016 Sb., doporučujeme tyto uvést v 
úvodní větě. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věta byla doplněna o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u čl. III. 
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2. K úvodní větě Čl. V: 
Doporučujeme slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit 
výčtem nařízení vlády, která nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
novelizují, konkrétně nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a 63/2016 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věta byla doplněna o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u čl. V. 

3. K úvodní větě Čl. VII: 
Doporučujeme uvést výčet nařízení vlády, kterými jsou dotčená 
ustanovení nařízení vlády č. 76/2015 Sb. novelizována. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věta byla doplněna o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u čl. VII. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

K přechodným ustanovením: 
Přechodná považujeme za nadbytečná a chybně formulovaná. 

Navržené změny, s výjimkou čl. III bodů 3 a 4, jsou legislativně 
technického charakteru (jde o přepracování odkazů v reakci na 
novelizaci jiného právního předpisu) a nepřinášejí žádnou změnu 
práv a povinností adresátů předpisu – naopak jejich cílem je jí 
předejít. Navržené znění přechodných ustanovení by paradoxně 
vedlo k tomu, že již zahájená řízení by se měla dokončit s využitím 
již (po nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 262/2012 Sb.) 
nesprávných odkazů, tedy podle jiné (a neodpovídající) právní 
úpravy, což je nepřijatelné a je ve zjevném rozporu s cílem 
navrhovaných novelizací. Časové aspekty reakce na novelizaci 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb. je třeba zohlednit v nastavení nabytí 
účinnosti obou předpisů, tedy aby jí obě novely nabyly stejně, nikoli 
přechodným ustanovením. Nelze také hovořit o řízeních, neboť 
navržené změny se netýkají procesní stránky.   

S ohledem na výše uvedené proto požadujeme přechodná 
ustanovení čl. II, VI a VIII vypustit a reakci na změny v nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. přenechat přechodnému ustanovení k jeho 
novele. Pokud jde o čl. IV, požadujeme jej přepracovat, aby 
odpovídal charakteru změn navrhovaných v čl. III bodech 3 a 4.   
Tato připomínka je zásadní.      

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Přechodná ustanovení byla vypuštěna, kromě části 
DRUHÉ, kde byla upravena následovně: 
 
„Právní vztahy uvedené v příloze č. 1 v pořadovém čísle 
aktu 7 pořadovém požadavku 5 nebo v pořadovém čísle 
aktu 8 pořadovém požadavku 4 vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 4. – Příloha č. 3 část A. bod I. 5. 
(nařízení vlády č. 79/2007 Sb.), 
K ČÁSTI TŘETÍ Čl. V bod 6. – Příloha č. 1 část A. bod I. 5 (nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb.) a 
K ČÁSTI ČTRVTÉ Čl. VII bod 5. – Příloha č. 1 část A. bod I. 5 
(nařízení vlády č. 76/2015 Sb.). 
 
S ohledem na to, že nově navrhovaná úprava § 11 odst. 2 nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. doznává věcné změny, je vhodné 
přeformulovat výše uvedená ustanovení a změnit rovněž 
v těchto případech zvláštní část odůvodnění. 

Akceptováno. 
Text podmínky byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na 
zemědělských pozemcích s kulturou orná půda se 
sklonitostí převyšující 10° nebo na zemědělských 
pozemcích s kulturou trvalý travní porost se sklonitostí 
převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a 
tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy 
zapravených do 24 hodin po jejich použití?“. 
 
V návaznosti na to byla doplněna zvláštní část 
odůvodnění. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  
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Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

1. K části druhé - k úvodní větě: 
Doplnit novelu měněného nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věta byla doplněna o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u části druhé. 

2. K části třetí - k úvodní větě: 
Slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit výčtem novel 
měněného nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věta byla doplněna o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u části třetí. 

3. K části čtvrté - k úvodní větě: 
Doplnit výčet novel měněného nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Úvodní věta byla doplněna o novely, které se týkají právě 
měněných ustanovení u části čtvrté. 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  

Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. Připomínka k § 10 NV č. 50/2015 Sb.:  
Žádáme o zařazení výjimky v případě komplexních pozemkových 
úprav (KPÚ) v souvislosti s povinnostmi greeningu v přímých 
platbách. Tato výjimka byla dříve uplatňovaná v zákonu o 
zemědělství č. 252/1997 Sb. ve vztahu k udržování stálých pastvin 
a travních porostů a dodržování podmínek v GAEC (§ 3k). Při 
absenci výjimky mohou být žadatelé v případě KPÚ poškozeni, 
pokud je jim náhradou za ornou půdu vedenou v katastru 
nemovitostí vydán pozemek s odlišnou kulturou v LPIS (kulturou T) 
a současně je na tuto plochu vztažen zákaz rozorávání dle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Předkládaný materiál byl doplněn o novelu § 10 odst. 5 
NV 50/2015 Sb. následovně: 

„(5) O porušení ochrany trvalých travních porostů 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25) se 
nejedná, jestliže u žadatele v souvislosti s ukončením 
pozemkové úpravy podle zákona o pozemkových 
úpravách došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům 
na dílu půdního bloku 
a) ke změně evidence druhu zemědělské kultury trvalý 

travní porost na jiný druh zemědělské kultury 
stanovený v nařízení vlády č. 307/2014, nebo 

b) k rozorání či přeměně trvalého travního porostu na 
jiný druh zemědělské kultury, stanovený v nařízení 
vlády č. 307/2014. 

 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede 
dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně 
skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 
Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.“ 
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2. K části první – čl. II, části třetí – čl. VI., části čtvrtá – čl. VIII: 
Navrhujeme vypustit přechodná ustanovení.  
Pokud se jedná o část druhou,  navrhujeme přechodná ustanovení  
v Čl. IV v následujícím znění: 
Znění požadavku uvedeného v pořadovém čísle aktu 7 pořadovém 
čísle požadavku 5 a v pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle 
požadavku 4 se pro dotace za rok 2016 vyhodnotí podle nařízení 
vlády č. 309/2014 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou novelu 
reagující na novelu NV 262/2012 Sb. a upravující pouze odkazy na 
odpovídající paragrafy a odstavce NV 262/2012, jeví se přechodná 
ustanovení jako nadbytečná. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Přechodná ustanovení byla vypuštěna, kromě části 
DRUHÉ, kde byla upravena následovně: 
 
„Právní vztahy uvedené v příloze č. 1 v pořadovém čísle 
aktu 7 pořadovém požadavku 5 nebo v pořadovém čísle 
aktu 8 pořadovém požadavku 4 vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle 
nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
V Praze dne 10. května 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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