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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 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 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 55390/2016-MZE-12154, ze dne 22. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 13. prosince 
2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K ČL. V: 

V textu se doporučuje vložit předložku „v“ před slova „přílohách č. 1 
a 4 k nařízení vlády č. …/2017 Sb.,“. V materiálu v části V. (Platné 
znění s vyznačením navrhovaných změn) na straně 3 je tato 
předložka v textu obsažena. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K Odůvodnění: 

Na straně 1 obecné části Odůvodnění je uvedeno, že se navrhuje 
nahradit stávající nařízení vlády č. 309/2014 Sb., k 1. 1. 2017. Toto 
tvrzení je však v rozporu jednak s částí II. předkládaného materiálu 
(Předkládací zpráva), jde je uveden termín 1. 3. 2017, jednak s § 9 
samotného „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“, ve kterém je rovněž 
uveden termín 1. března 2017. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

 
Bez připomínek. 

 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K úvodní větě nařízení vlády:  

Do úvodní věty návrhu nařízení vlády doporučujeme doplnit výčet 
všech novel, kterými byla dotčena zmocňovací ustanovení 
k vydání nařízení vlády. Chybí zde např. zákon č. 291/2009 Sb., 
kterým došlo ke změně § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb. 

Vysvětleno. 

V připomínce zmiňovaná novela č. 291/2009 Sb. je 
v úvodní větě obsažena. 

2. K části druhé:  

V úvodní větě části druhé by dle našeho názoru měly být citovány 
všechny novely, kterými došlo ke změně nařízení vlády č. 47/2007 
Sb., neboť je citováno celé nařízení vlády, nikoli jen jeho část. Dle 
příkladu prvého v čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády má být 
uveden výčet všech novel, které se promítají do platného znění. 
Tato připomínka se týká též části třetí, osmé, deváté, jedenácté, 
dvanácté, třinácté, čtrnácté a šestnácté. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K části třetí:  

V části třetí dochází ke změně pouze jednoho ustanovení nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb. V takovém případě se úvodní věta neuvádí. 
Doporučujeme část třetí přeformulovat v souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. Stejná připomínka se týká i části 
patnácté návrhu nařízení vlády.  

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K přechodným ustanovením:  

V přechodných ustanoveních doporučujeme slova „Řízení, která 
byla zahájena“ nahradit slovy „Řízení zahájená“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K důvodové zprávě:  
V důvodové zprávě, v části týkající se zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
nařízení vlády vydáváno, doporučujeme v citaci zmocňovacích 
ustanovení uvést též § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., který je 
rovněž předkládaným nařízením vlády prováděn. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. V – k § 4 odst. 1 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 
79/2007 Sb.: 
Doporučujeme opravit uvozovky za slovem „podpor“ v jeho prvním 
výskytu, aby bylo jednoznačně patrné, jaká pasáž textu je 
nahrazována.   

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. XXI bodu 2 – k § 28 odst. 4 písm. d) nařízení vlády č. 
50/2015 Sb.: 

Doporučujeme text „§ 28 odst. 4 písm. d)“ nahradit textem „§ 28 
odst. 5 písm. d)“, jelikož podle předloženého platného znění je 
úprava prováděna v odstavci 5. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K ČÁSTI PRVNÍ 
Doporučujeme nahradit slova „o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření“ slovy „o stanovení některých 
podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové 
řepy“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K ČÁSTI PRVNÍ, DRUHÉ, ČTVRTÉ, PÁTÉ, ŠESTÉ, SEDMÉ, 
OSMÉ a DEVÁTÉ  
Doporučujeme odkazovat pouze na přílohu č. 2 k nařízení vlády č. 

…/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. 

Neakceptováno. 

 

3. K ČÁSTI TŘETÍ, DESÁTÉ až ČTRNÁCTÉ, SEDMNÁCTÉ a 
OSMNÁCTÉ 
Doporučujeme odkázat vždy pouze na přílohy č. 1 a 2 k nařízení 

vlády č. …/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. 

Neakceptováno. 

 

4. K ČÁSTI PATNÁCTÉ a ŠESTNÁCTÉ 
Doporučujeme odkázat vždy pouze na přílohy č. 1, resp. přílohu č. 
2, k nařízení vlády č. …/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. 

Neakceptováno. 

 

5. K ČÁSTI JEDENÁCTÉ Čl. XXI bod 2. 
Doporučujeme vypustit slova „§ 28 odst. 4 písm. d)“. 

 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  
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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. 

 

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.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K části první až páté a osmé až osmnácté: 

V textu zrušit odkaz na přílohu č. 4  nařízení vlády č. …/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 
Odůvodnění: Příloha č. 4 pouze určuje hodnocení porušení 
kontrolovaných požadavků podle standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu. 

Neakceptováno. 

 

2. K části šesté - § 5 písm. g): 
„g) žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje 
zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití zemědělské půdy 
podle uživatelských vztahů11) (dále jen „evidence půdy“), se zaváže 
hospodařit a hospodaří v souladu s podmínkami dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/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, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v 
evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách 
zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nebo 
zařazených do podopatření podle nařízení vlády č. 29/2016 
Sb.,“. 

Odůvodnění: Příloha č. 4 pouze určuje hodnocení porušení 
kontrolovaných požadavků podle standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu. 

a) Sjednocení textu dle NV č. 29/2016 o podmínkách poskytování 
dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické 
služby a ochrana lesů. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
 
„g) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti 
uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 
…/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, po celý kalendářní rok na půdních blocích, 
popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na 
žadatele a na porostních skupinách zařazených do titulu 
podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 
29/2016 Sb., nebo zařazených do titulu zachování 
hospodářského souboru, a“. 
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b) 3. K části sedmé - § 5 písm. f): 

c) „f) žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje 
zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití zemědělské půdy 
podle uživatelských vztahů11) (dále jen „evidence půdy“), se zaváže 
hospodařit a hospodaří na půdních blocích, popřípadě jejich dílech 
vedených na něj v evidenci půdy, v souladu s podmínkami dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 
k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. …/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 na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v 
evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách 
zařazených do titulu podle nařízení vlády č.147/2008 Sb., nebo 
zařazených do podopatření podle nařízení vlády č. 29/2016 
Sb.,“. 

Odůvodnění: Příloha č. 4 pouze určuje hodnocení porušení 
kontrolovaných požadavků podle standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu. 

d) Sjednocení textu dle NV č. 29/2016 o podmínkách poskytování 
dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické 
služby a ochrana lesů. 

Akceptováno jinak. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
 
„f) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti 
uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 
…/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, po celý kalendářní rok na půdních blocích, 
popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na 
žadatele a na porostních skupinách zařazených do titulu 
podle nařízení vlády č.147/2008 Sb., nařízení vlády č. 
29/2016 Sb., nebo zařazených do titulu zlepšování 
druhové skladby, a“. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.   

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  
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Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

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