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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o 
změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, 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. 59426/2016-MZE-12154, ze dne 10. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 2. prosince 
2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K Přechodným ustanovením:  

V bodu 5. a 6. za slovem "Fond" zřejmě chybí slova "nesplnění 
podmínky", jinak věta nedává smysl. 

Akceptováno. 

Body 5 a 6 byly vypuštěny. 

2. K Části druhé Čl. III:  

Vzhledem k tomu, že se navrhuje v § 5 odst. 5 nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb. vypustit písm. d), je třeba následně na to do textu 
návrhu doplnit změnu označení následujících písmen, a to dle Čl. 
56 Legislativních pravidel vlády. Doporučuje se rovněž tuto změnu 
doplnit do části V. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.   
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 2: 

Doporučujeme na základě článku 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády v ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) vložit před slovo „nebo“ 
čárku. Podle výše uvedeného článku se při více možnostech 
vyjádřených v pododstavcích nebo bodech mezi poslední dvě 
možnosti klade spojka „nebo“, před níž se píše čárka. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 3: 

Upozorňujeme, že znění novelizačního bodu je v rozporu s čl. 45 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Podle výše uvedeného článku 
se při normativním odkazu na jiný právní předpis použije výslovný 
odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu nebo 
zobecněného názvu. Z tohoto důvodu doporučujeme upravit odkaz 
na jiný právní předpis takovým způsobem, aby byl v souladu s výše 
uvedeným článkem Legislativních pravidel. Podobně doporučujeme 
upravit i znění novelizačních bodů 17, 18, 26, 35, 39 a 42. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky ÚV – OKOM. 

3. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 3: 
Z důvodu nadbytečnosti doporučujeme uvést novelizační bod ve 
znění: 
„V § 13 odst. 6 písm. a), b), c) a d), § 13 odst. 7 písm. a), b), c), d), 
g) a h) se slovo „látek“ nahrazuje slovy „prostředků na ochranu 
rostlin“.“. 
Podobně doporučujeme upravit i novelizační body 12, 13 a 29. 

Neakceptováno. 
Navržená úprava neodpovídá bodovému znění novely. 
 

4. K části první, čl. I, novelizačním bodům 14, 15 a 16 - § 15 
odst. 6 písm. c), odst. 7 písm. c) a odst. 8 písm. c): 

Doporučujeme ověřit, zda požadavek, aby odběr vzorku půdy a 
jeho rozbor prováděla osoba, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, je 
slučitelný s § 17 odst. 3 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, který 
stanovuje, že na agrochemické zkoušení zemědělských půd se 
zákon o technických požadavcích na výrobky nevztahuje. Jako 
právní základ pro příslušné pověření doporučujeme zvážit § 10 
odst. 3 zákona o hnojivech. 

Vysvětleno. 
V případě požadovaných odběrů vzorků půdy a jejich 
rozboru na obsah dusíku se nejedná o agrochemické 
zkoušení půd a neřídí se tedy § 17 zákona č. 156/1998 
Sb. Požadavek vychází z ustanovení § 7 odst. 6 písm. c) 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 

5. K části první, čl. I, novelizačním bodům 17 a 18: 

Doporučujeme zrušit ve znění novelizačních bodů slovo 
„popřípadě“. 

Neakceptováno. 

Tato terminologie je používána v celém nařízení vlády. 
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6. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 19: 

Doporučujeme na základě článku 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády v ustanovení § 18 odst. 4 písm. d) zrušit čárky před slovy 
„nebo do 15. září“. Podle výše uvedeného článku se v případě 
výčtu možností, který není vyjádřen v pododstavcích nebo bodech, 
čárka se před spojkou „nebo“ nepíše. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 36: 
Upozorňujeme, že slova „anebo v § 19 odst. 9 písm. j)“ nejsou 
v platném znění označena tučně. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 44: 
Upozorňujeme, že v platném znění chybí před slovem „nebo“ 
čárka. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 46: 

Upozorňujeme, že uvedený novelizační bod chybí v platném znění. 

Vysvětleno. 

Platné znění je uvedeno bez příloh, viz nadpis. 
10. K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 26 - § 19 odst. 11 
písm. a) bod 1: 

Doporučujeme za slova „nařízení vlády č.  72/2015 Sb.“ doplnit 
čárku.   

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

11. K části první, čl. II Přechodná ustanovení bod 2: 

Doporučujeme za slova „v § 18 odst. 1 písm. c)“ doplnit čárku.  

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

12. K části první, čl. II Přechodná ustanovení body 2, 3, 4, 5, 6 
a 7: 

Doporučujeme za slova „vypočtená podle § 23“ doplnit čárku. 

Akceptováno jinak. 
Za slova „vypočtená podle § 23“ byla vložena slova 
„nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,“ 

13. K  části první, čl. II Přechodná ustanovení body 4 a 7: 
Doporučujeme ve slovech „§ 20 odst. 8 písm. c), bodu 2“ odstranit 
čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

14. K  části II: 

Upozorňujeme, že při zrušení písmena d) v § 5 odst. 5, musí 
zároveň dojít ke změně označení následujících písmen, viz čl. 56 
odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 2 – k § 6 odst. 1 písm. b): 

Doporučujeme zachovat nahrazovanou čárku a předmětnou část 
novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 6 odst. 1 se na konci 
písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a…“. 

Akceptováno. 

Bylo vloženo nové znění odstavce 1. 

2. K čl. I bodu 12 – k § 13 odst. 6 písm. f) a g): 

Doporučujeme slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 14 – k § 15 odst. 6 písm. c): 

Doporučujeme vložit chybějící čárku za slovo „výrobky“, a to i 
v novelizačních bodech 15 a 16. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 28 – k § 22a odst. 5 písm. a) bodu 3: 

Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády uvést novelizační bod ve znění: „V § 22a odst. 5 
písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „dílu půdního 
bloku“.“ 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K čl. I bodu 29 – k § 23 odst. 2 a 3: 
Navrhujeme novelizační bod uvést do souladu s čl. 58 odst. 8 písm. 
c) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K čl. I bodu 38 – k § 27 odst. 2 písm. e): 

1. Doporučujeme slova „V § 27 odst. 2 se na konci písmene d)“ dle 
čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády nahradit 
slovy „V § 27 se na konci odstavce 2“. 

2. Navrhujeme čárku před slovem „bodu 2,“ vypustit pro 
nadbytečnost, přičemž tuto připomínku obdobně vztahujeme i 
k čl. I bodu 44 a k čl. II bodu 4. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K čl. III – k § 5 odst. 5 písm. d): 

V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme doplnit větu: „Dosavadní písmena e) až i) se 
označují jako písmena d) až h).“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K čl. IV – k účinnosti: 
Navrhujeme na konci věty doplnit chybějící tečku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Požadujeme, aby legislativní úpravou byly v nařízení vlády 
podchyceny také díly půdních bloků, které jsou z důvodu 
ochrany přírody (aplikace zvláštních managementů dle potřeb 
předmětů ochrany zvláště chráněných území dle zák. 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) nevhodné 
k vymezení jakéhokoliv titulu v rámci podopatření ošetřování 
travních porostů, a které jsou označovány jako AEKO-NIC. 
V této souvislosti požadujeme zároveň v § 17 odst. 1 - 3 
vyjmout plochy AEKO-NIC z podmínek stanovujících 
intenzitu chovu hospodářských zvířat. Obdobně jako tomu je 

u titulů TPRL, modrásek a chřástal. Bylo by žádoucí, aby se 
plochy s AEKO-NIC nepočítaly do intenzit chovu i pokud má 
žadatel zařazeny jiné tituly. V praxi je požadovaná intenzita 
zatížení VDJ na plochách AEKO-NIC stanovována 
veřejnoprávními smlouvami uzavíranými mezi zemědělci a 
OOP podle zákona č. 114/1992, Sb. Je třeba, aby bylo možno 
smluvně stanovit intenzitu odlišně od limitů dle NV. Navrhujeme 
zařadit nový odstavec ve znění: „Podmínky uvedené v odstavci 
1 až 3 se nevztahují na díly půdních bloků označené v evidenci 
využití půdy jako AEKO-NIC“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Plochy vymezené z důvodu ochrany přírody jako plochy 
nevhodné pro AEKO nelze do NV 75/2015 Sb. doplnit, a 
to z toho důvodu, že tyto plochy nejsou definovány v NV 
307/2014 Sb., které ustanovuje údaje, které se evidují u 
dílu půdního bloku v evidenci půdy LPIS.  
Zavedení výjimky z plnění podmínky minimální intenzity 
chovu 0,3 VDJ by narušilo celofaremní přístup 
k podopatření ošetřování travních porostů. Dále je nutné 
upozornit, že v případě souběhu s opatřeními Ekologické 
zemědělství nebo LFA by žadatel musel i nadále plnit 
minimální intenzitu ve výši 0,3 VDJ nebo by nesplnil 
podmínky pro poskytnutí platby v těchto opatřeních. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K § 18 odst. 1: 

Dle formulace se podmínka ponechávání nepokosených ploch 
vztahuje pouze k agrotechnické operaci provedené v souladu s § 7 
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, 
ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí provedení pastvy 
včetně likvidace nedopasků nebo provedení seče včetně odklizení 
biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku 
stanoveno jinak agroenvironmentálně-klimatickým opatřením. 
Avšak na další operace (seče), prováděné dle podmínek 
jednotlivých titulů podopatření ošetřování travních porostů nad 
rámec ustanovení § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., se podmínka 
ponechávání nepokosených ploch nevztahuje. Požadujeme proto 
stanovit, aby nepokosená plocha o daných parametrech byla 
ponechána na dílu půdního bloku zařazeného do titulu 
ošetřování travních porostů při každé seči. 

   
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Zavedení povinnosti ponechávat nepokosené plochy i při 
provádění druhé seče by bylo přílišným omezením 
zemědělského hospodaření bez adekvátní kompenzace.  
Žadatelům by touto úpravou bylo neúměrně ztíženo 
hospodaření a vzniklo by riziko nepokrytí požadavků na 
krmivovou základnu pro chov hospodářských zvířat a 
následně by došlo i ke vzniku dodatečných finančních 
ztrát vyplývajících z nutnosti nákupu krmiva. 
Podmínka ponechávání nepokosených ploch má za cíl 
zabránit likvidaci vývojových stádií hmyzu při plošných 
sečích, vytvořit refugia pro přežití populací hmyzu a 
zlepšení migrační prostupnosti krajiny. Z pohledu MZe 
nemá podmínka ponechávání nepokosených ploch 
k termínu druhé seče, s ohledem na podzimní období 
termínu a biologii cílových skupin organismů, již takový 
význam a efekt, který by odůvodnil nezbytnost zavedení 
podmínky.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 
písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 
odst. 7 písm. a):  

Podmínka každoročního obhospodařování „v souladu s § 7 odst. 2 
písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“ nestanoví 
celkový počet sečí, které mohou být v příslušném kalendářním roce 
na zařazeném dílu půdního bloku provedeny. V případě odstavců 
5, 6 a 7 je navíc uvedeno „minimálně jednou ročně“. Požadujeme 
podmínky formulovat tak, aby v termínech stanovených 
nařízením vlády byla seč prováděna maximálně 3x ročně dle 
příslušného titulu/vymezení. Častější seč vede k výraznému 

potlačení biodiverzity a snižuje environmentální přínos dotačních 
titulů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Omezení zemědělského obhospodařování trvalých 
travních porostů zařazených do AEKO pouze na tři seče 
by bylo neúměrným omezením zemědělského 
hospodaření žadatelů, bez adekvátní kompenzace ve 
formě poskytované dotace. Principem AEKO ve vztahu 
k trvalým travním porostům je udržení příznivé intenzity 
hospodaření a zavedení takových postupů hospodaření, 
které zajistí zachování cenných stanovišť na trvalých 
travních porostech za současného zachování rozumné 
míry hospodaření zajišťující ekonomickou stabilitu 
hospodařícího subjektu. Kalkulace újmy v závazku AEKO 
je založena především na ušlých příjmech vznikajících 
zachováním příznivé úrovně intenzity chovu 
hospodářských zvířat a na vícenákladech a ušlých 
příjmech v souvislosti s posunem termínů sečí. 
V kalkulaci újmy není zvažováno omezení zemědělského 
hospodaření pouze na tři seče. Při případném zavedení 
takovéto podmínky by bylo nezbytně nutné aktualizovat 
kalkulaci újmy. Dále by bylo nezbytně nutné upravit text 
programového dokumentu PRV. Než by ovšem takováto 
podmínka měla být zavedena, je nezbytně nutné provést 
analýzu dopadu zavedení takovéto podmínky a návrh 
diskutovat se zemědělskou veřejností. 
Dále, navrhované znění podmínky neobsahuje bližší 
specifikaci, do kdy by zmiňované tři seče měly být 
provedeny. Takto nastavená podmínka by byla 
nekontrolovatelná v praxi a v přímém rozporu s čl. 62 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 
upravující provádění opatření Programu rozvoje 
venkova, která stanoví, že každá podmínka musí být 
kontrolovatelná. 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHNMUVHP)



8 
 

4. K § 19 odst. 11 písm. a) bod 1:  
Požadujeme stanovit termín do 31. srpna pro díl půdního 
bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 2 
odst. 1 písm. a) bodu 1, 2 nebo 3 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 

Navrhovanou změnu z důvodu organizace pastvy ve vyšších 
polohách, tedy posun termínu pro zemědělské obhospodařování do 
15. srpna v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb. (tzn. o 15 dnů a to pouze pro oblasti nad 800 m n. 
m.), pokládáme za nedostatečnou.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Text nařízení vlády je upravován tak, aby byl nejzazší 
termín provádění zemědělského hospodaření na 
plochách travních porostů zařazených do titulu druhově 
bohaté pastviny, které se nacházejí v oblasti H1 podle § 
2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o 
podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen NV 72), 
posunut až na 31. srpna kalendářního roku. 
Pro zavedení obdobné výjimky i na plochách zařazených 
podle NV 72 do oblastí H2 a H3 neexistují dostatečné 
důkazy o zásadních klimatických a jiných 
environmentálních omezeních, která by ospravedlňovala 
zavedení takovéto výjimky. Z dlouhodobých pokusů 
s pastvou prováděných v LFA oblastech vyplývá, že 
optimální zralost travního porostu i v těchto oblastech 
nastává v druhé polovině července. Dále ze sledování 
vývoje teplot vyplývá, že dochází spíše k 
jejich postupnému nárůstu a tím i k dřívějšímu nástupu 
vegetačního období.  
 
Pro potřebu uzpůsobení podmínek AEKO na konkrétních 
výjimečných plochách lze již dnes využít institut posunutí 
nebo vynechání seče nebo pastvy na základě 
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu 
ochrany přírody. Tuto možnost předkladatel považuje za 
vhodnější způsob řešení než zavádění plošné výjimky, 
která by se vztahovala i na plochy, kde takovéto posunutí 
sečí nebo pastvy není nutné a často ani žádoucí. 
Rozpor byl odstraněn. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Předkladatel vůbec nepostupoval podle přílohy č. 5 LPV a ani 

nepřiložil srovnávací tabulky k relevantní unijní úpravě. 
 
Alespoň příkladmo uvádíme některé novelizační body, jichž se týká 
výše uvedené: ČÁST PRVNÍ Čl. I body 1., 2., 29. a 31. až 45. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulka byla k navrhovanému textu nařízení 
vlády zpracována. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I - body 3., 17., 18., 26., 35., 39., 42. a 45. 

Navrhované úpravy odkazují na ustanovení jiných právních 
předpisů. Jedná se o odkazy statické, přičemž některá odkazovaná 
ustanovení jiných právních předpisů byla nebo jsou novelizována 
(např. v bodě 26. odkazované ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb.). To samé se týká stávající úpravy (viz např. 
odkazované ustanovení § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
v úvodní části § 18 odst. 1).   
Je vhodné provést přehodnocení navrhovaných a stávajících 
odkazů na jiné právní předpisy s tím, zda je skutečným 
úmyslem předkladatele použít dynamické či statické odkazy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K bodu 3 – Úplná citace byla uvedena do souladu s čl. 
61 LPV, tzn. doplněno „ve znění pozdějších předpisů“ 
K bodům 17, 18, 35, 39, 42 a 45 – Úplná citace podle 
čl. 61 LPV je uvedena v § 12 odst. 3 písm. b). Následně 
je používána citace zkrácená podle čl. 62 LPV. 
K bodu 26 – Úplná citace nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
podle čl. 62 LPV byla zavedena v § 9 odst. 2 písm. f) a 
dále bude používána citace zkrácená. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

3. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 32. (§ 26 odst. 1 písm. c) bod 3.) a 
Čl. II – Přechodné ustanovení bod 2. 
Je vhodnější doplnit za slova „a zároveň do 1,1 hektaru“ slovo 

„včetně“, aby bylo jasné, že se sankční režim vztahuje i na 
nesplnění podmínky rovné 1,1 hektaru (tato formulace je použita 
v Platném znění). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 35. - § 27 odst. 1 písm. d) 

Navrhovaná úprava § 27 odst. 1 písm. d) je totožná se stávající 
úpravou obsaženou v § 27 odst. 1 písm. e) a je tak nutné toto 
dublování napravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

5. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. II – Přechodná ustanovení body 5. a 6. 
Podle zvláštní části odůvodnění mají být novým způsobem 
vymezené sankce pro žadatele příznivější, neboť nově není za 
nesplnění podmínky udělována sankce ve formě snížení dotace o 3 
% na veškeré plochy zařazené v příslušném podopatření, nýbrž 
snížení dotace pouze na díl půdního bloku, kde k porušení došlo, a 
to o 25 %. 
Zde pouze předkladatele upozorňujeme, že pokud by snad 
v jednotlivém případě měla zpětná aplikace nově vymezených 
sankcí na žadatele přísnější dopad, než aplikace stávajících 
sankcí, nebude možné přechodnou úpravu aplikovat. 
Dále je vhodné vložit za slova „zjistí-li Fond“ slova „nesplnění 
podmínky“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Body 5 a 6 byly vypuštěny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
Rozpor byl odstraněn. 

6. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. II – Přechodná ustanovení bod 7. 
Je vhodné nahradit text „10 %“ textem „50 %“. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

7. K ČÁSTI DRUHÉ Čl. III 

I když je rušen, podle zvláštní části odůvodnění, jen minimálně 
využívaný pardonovaný důvod snížení zařazené výměry, je 
vhodné přijmout relevantní přechodné ustanovení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

8. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I - bod 3. - § 6 odst. 3 
Upozorňujeme předkladatele, že odkazované nařízení vlády 
č. 307/2014 Sb. nezná termín „trvale podmáčená nebo rašelinná 
louka“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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9. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I - bod 30. - § 25 odst. 4 písm. e) 
Doporučujeme za slova „sadbě nebo“ vložit slova „dokladů o“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I - bod 46. – příloha č. 10 – tabulka A. 
Doporučujeme upravit novelizační bod tak, aby bylo zřejmé, že se 

mění číselné označení odstavce a nikoli přílohy. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

11. K obecné části odůvodnění 
Doporučujeme alespoň příkladmo uvést, které navrhované změny 
nařízení vlády jsou důvodem změny programového dokumentu a 
budou ohlášeny Komisi podle nařízení EU č. 808/2014. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

12. K zvláštní části odůvodnění ČÁSTI PRVNÍ 
Doporučujeme zrevidovat K bodům 17, 18, 31, 32, 35 až 39 a 42 
až 45, K bodům 20 a 28, K bodům 24, 25 a 35 a K bodu 29 tak, aby 
tyto části odkazovaly skutečně pouze na ty body návrhu nařízení 
vlády, ke kterým se vztahují. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

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 

 
Bez připomínek. 
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Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

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.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

  

Družstevní 
asociace ČR 

  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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Agrární komora  1. K § 24 odst. 4 písm. a) až d): 

Není jasné, z čeho se stanovuje %. 
 

Vysvětleno. 

Netýká se předloženého návrhu nařízení.  
Způsob výpočtu, respektive odkaz na přílohu č. 1 
s výpočtem zjištěného porušení je uveden v § 24 odst. 3.  
Procentuální snížení dotace, jak je uvedeno odkazem na 
§ 9 odst. 2, se vztahuje na všechny v rámci 
agroenvironmentálně-klimatických opatření, o které 
žadatel požádal v roce, kdy k porušení podmínek došlo. 
Princip stanovení sankce vychází z bodového 
ohodnocení závažnosti, rozsahu a trvalosti porušení 
jednotlivých minimálních požadavků, převodu celkového 
bodového ohodnocení za danou oblast na slovní 
vyjádření míry porušení a následně dle této míry 
porušení udělení příslušného procentuálního snížení 
plateb AEKO. 

2. K § 29, odst. 2: 

Není jasné, čím se mají žadatelé o dotaci řídit v případě porušení 
§19 (1) a). Limity sankciované v § 29 (2) jsou již sankciované v § 
24. 
 

Vysvětleno. 

Netýká se předloženého návrhu nařízení.  
Ustanovení § 24 upravuje sankční systém pro případy 
porušení minimálních požadavků na použití hnojiv a 
minimálních požadavků na použití přípravků na ochranu 
rostlin, tak jak jsou uvedeny v části A. přílohy č. 1 k NV 
75. Mezi podmínky uvedené v příloze č. 1 nepatří 
podmínka povinnosti dodržet limity hnojení dusíkem 
podle NV 262/2012 Sb., uvedená v § 19 odst. 1 písm. a), 
ta je samostatnou podmínkou, se samostatnou sankcí za 
její nedodržení uvedenou v § 29 odst. 1 písm. b) bodě 2. 
Nelze tedy souhlasit s názorem, že porušení ustanovení 
§ 19 odst. 1 písm. a) je sankcionováno jak v § 24, tak v § 
29 odst. 1 písm. b) bodě 2, protože se jedná o sankce za 
nedodržení rozdílných, na sobě nezávislých podmínek. 
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3. K § 26 odst. 1 písm. c) bod 3: 
Slova … 1,1 hektaru … požadujeme  zaměnit za … 1,5 hektaru. 

Odůvodnění: Tolerance je příliš nízká, sankce příliš vysoká, v 
terénu např. 10 arů je velmi malá plocha. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava textu je rozvolněním stávajícího 
znění podmínky, které neumožňuje žádnou toleranci a 
žadateli je udělena příslušná sankce za jakékoli 
nesplnění podmínky. Žadatelům bude touto úpravou 
nově tolerováno až 10% nesplnění podmínky. Takové 
rozvolnění předkladatel považuje za dostatečné. 
Dále je nutno podotknout, že limit 1 ha, uvedený v § 18 
odst. 1 písm. c) je maximem a žadatel může ponechat 
menší souvislou nepokosenou plochu, a to tak, aby měl 
jistotu, že danou podmínku splní. 

4. K § 27 odst. 1 písm. c) bod 4: 
Slova … 1,1 hektaru … požadujeme  zaměnit za … 1,5 hektaru. 

Odůvodnění:  Tolerance je příliš nízká, sankce příliš vysoká, v 
terénu např. 10 arů je velmi malá plocha. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava textu je rozvolněním stávajícího 
znění podmínky, které neumožňuje žádnou toleranci a 
žadateli je udělena příslušná sankce za jakékoli 
nesplnění podmínky. Žadatelům bude touto úpravou 
nově tolerováno až 10% nesplnění podmínky. Takové 
rozvolnění předkladatel považuje za dostatečné. 
Dále je nutno podotknout, že limit 1 ha, uvedený v § 18 
odst. 1 písm. c) je maximem a žadatel může ponechat 
menší souvislou nepokosenou plochu, a to tak, aby měl 
jistotu, že danou podmínku splní. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 6 odst. 1: 

Navrhujeme doplnit větu: 
„Mění-li žadatel titul podle písm. c), uvede v žádosti o zařazení 
případně žádosti o změnu zařazení, že se jedná o změnu titulu z 
důvodu uvedeného v písm. c).“. 
Odůvodnění: Z důvodu kontrolovatelnosti je nutné, aby žadatel do 
žádosti o zařazení příp. změny zařazení uvedl, že se jedná o 
změny titulu z důvodu uvedeného v písm. c). 

Akceptováno 

Text upraven ve smyslu připomínky. 

2. K § 7 odst. 6: 

Doporučujeme slova „podle § 2 písm. b), d) nebo f)“ nahradit slovy 
„podle § 2 písm. b), c), d) nebo f)“. 

Odůvodnění: Nutno doplnit podopatření Integrovaná produkce 
zeleniny, které se rozdělilo na dva tituly. 

Akceptováno 

Text upraven ve smyslu připomínky. 

3. K § 12 odst. 7: 
Požadujeme doplnit větu: 
„Žadatel v žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního bloku 
produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo 
bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o dotaci.“. 
Odůvodnění: Z důvodu kontrolovatelnosti je nutné deklarovat 
konkrétní produkční plochu, na kterou žádá o dotaci včetně 
příslušné výměry. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

4. K § 18 odst. 4 písm. c): 

Písmeno c) zní: 
„c) odstavce 3, na kterém se dobrovolně rozhodl ponechávat 
nepokosenou plochu, a na který žádá o poskytnutí dotace za 
ponechání nepokosené plochy.“. 
Odůvodnění: Doplnit dovětek podle písmene a), neboť se jedná o 
totéž. 

Akceptováno 

Text upraven ve smyslu připomínky. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.   
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Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 3. června 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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