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

 
Návrh 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. 55402/2016-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 

Bez připomínek.  

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  

 
Bez připomínek. 

 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K § 1: 
Slova „těchto zemědělských podpor“ doporučujeme v souladu se 
zavedenou legislativní zkratkou nahradit slovem „dotací“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K § 6 odst. 1: 
Doporučujeme vypustit slovo „kontrolovaného“, jelikož kontrolované 
jsou požadavky, nikoli akty či standardy. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K § 6 odst. 2: 
Doporučujeme nahradit slova „jednotlivých oblastí“ slovy „dotace v 
jednotlivých oblastech“, neboť snižována je dotace, nikoli jednotlivé 
oblasti pravidel podmíněnosti. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky OKOM resp. 
uvedený text byl vypuštěn. 

4. K § 7: 
Doporučujeme upřesnit, o jaké žádosti se v přechodném 
ustanovení jedná, jelikož nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, o žádných 
žádostech nehovoří. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. slova „o 
žádostech“ byla vypuštěna. 
 

5. K § 7 a § 8 bodu 1: 
V souladu s čl. 62 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme použít u druhé a třetí citace nařízení vlády č. 
309/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v textu návrhu 
zkrácenou citaci, tj. vypustit slova „, o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“. 

Akceptováno částečně. 
V § 7 byla ve druhém případě použita v souladu 
s Legislativními pravidly zkrácená citace. 
V § 8 bodu 1 má být v souladu s LPV výslovně uvedeny 
všechny právní předpisy, které se novým právním 
předpisem zrušují. 

6. K přílohám č. 2 a 4: 
Z nadpisů těchto příloh doporučujeme v souladu s legislativní 
zkratkou „standard“, zavedenou v § 2 písm. b) návrhu, vypustit 
slova „dobrého zemědělského a environmentálního stavu“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

K § 7:  
 Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve 
znění pozdějších předpisů, neupravuje podávání žádostí či řízení o 
nich, ale stanovuje některé podmínky pro poskytování podpor za 
účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení pravidel 
podmíněnosti. Také přechodné ustanovení v § 4 nařízení vlády č. 
309/2014 Sb. hovoří pouze o řízeních zahájených podle dřívějšího 
předpisu. Slova „o žádostech“ proto doporučujeme vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K Příloze č. 2 k nařízení vlády:  
Z textu kontrolovaného požadavku č. 4 požadujeme odstranit větu: 
„Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při 
pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech 
stanovena minimální dávka“.  
Možnost plnění podmínky tímto způsobem popírá smysl celého 
požadavku na zachování minimálního pokryvu půdy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno vysvětleno. 
Při plnění podmínek standardu zapravením ponechaných 
produktů při pěstování rostlin (např. sláma, chrást) se na 
toto plnění nevztahuje minimální dávka.  Konkrétní 
množství těchto produktů je závislé na druhu pěstované 
plodiny, půdních, klimatických i agrotechnických 
podmínkách a není jej možné stanovit bez provedení 
odborné studie, což by vyžadovalo nejen čas, ale 
především nezanedbatelné finanční prostředky. Navíc by 
kontrola v rámci systému CC byla prováděna pouze na 
základě zápisu dávky v evidenci hnojení. Jednalo by se 
tedy pouze o formální požadavek, který by nebyl 
v prakticky ověřitelný/kontrolovatelný. Všechny tyto 
okolnosti byly zvažovány i při přípravě zákona  
č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhlášky č. 377/2013 Sb.,  
o skladování a způsobu používání hnojiv, jež ve svých 
ustanoveních minimální dávku hnojení při zapravování 
ponechaných produktů při pěstování rostlin neukládají. 
 
V rámci jednání k úpravám protierozních opatření je MZe 
připraveno diskutovat variantní řešení, které bude účinné 
a zároveň kontrolovatelné. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K Příloze č. 3 k nařízení vlády:  
Akt č. 2, pořadové č. požadavku 2:  
Požadujeme následovně opravit chybné hodnocení závažnosti: 
„Střední: Poškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období 
dřevin, ale nikoliv v době předpokládaného hnízdění ptactva.; 
Velká: Poškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období 
dřevin, a v době předpokládaného hnízdění ptactva.“  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky ČIZP. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. Příloha č. 4 k nařízení vlády: 
Požadavek standardu č. 7b:  
Požadujeme následovně opravit chybné hodnocení závažnosti: 
„Střední: X; Velká: Řez dřevin zjištěn v době od 31. 3. do 1. 11.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Stanovení závažnosti pouze v míře velké by neumožnilo 
použití celého spektra možné výše sankce v souladu s čl. 
39 odst. 1 nařízení EU č. 640/2014. 
Rozpor byl odstraněn. 

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 odůvodnění: 
S ohledem na to, že navrhovaná úprava má mít souvislost s 
prvotními závěry auditní mise Evropské komise 
XC/2016/005/CZ/RLF, mj. co se týče souladu s unijními pravidly, je 
vhodné, aby předkladatel zkonkretizoval, v čem nově 
navrhovaná úprava mechanismu snížení a neposkytnutí 
dotace tomuto prvotnímu závěru vyhovuje. To se především 
týká ustanovení § 3 a 4 a příloh č. 3 a 4. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn ve smyslu připomínky 
následovně: 
Nově navrhovaná úprava mechanismu snížení a neposkytnutí 
dotace reflektuje na výtku Evropské komise, že výsledné 
hodnocení nedodržení požadavků je celkově mírné. Stávající 
postup vyhodnocení a stanovení sankce: 
o sečte počet bodů za všechna porušení v rámci PPH nebo 

DZES 
o vypočte míru porušení za PPH nebo DZES, tzn. dosažený 

počet bodů za porušení / maximální možný počet bodů za 
porušení 

o na základě míry porušení stanoví sankce: 1%, 3% nebo 
5%. Tento systém sankcí je považován za mírný, a je tudíž 
neslučitelný s ustanoveními čl. 71 odst. 1 nařízení č. 
1122/2009. 

Proto byl navržen nový systém hodnocení vyjádřený v § 3 a 4, 
kterým je vyhodnocováno porušení každého požadavku zvlášť. 
Tím je zajištěno přímé zhodnocení porušení podle zjištěné 
míry rozsahu, závažnosti a trvalosti. 
Systém vyhodnocování je zejména přizpůsoben čl. 39, kdy 
zpravidla má snížení přestavovat 3 % sankci. 
Čl. 39 nařízení EU č. 640/2014 stanoví, že: 
1. Pokud ke zjištěnému nesouladu došlo z nedbalosti příjemce, 
uplatní se snížení. Toto snížení zpravidla činí 3 % celkové 
částky vyplývající z plateb a ročních prémií uvedených v 
článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. 
Platební agentura však může na základě posouzení významu 
nesouladu uvedeného příslušným kontrolním orgánem v 
hodnotící části kontrolní zprávy s přihlédnutím ke kritériím 
uvedeným v čl. 38 odst. 1 až 4 rozhodnout buď o snížení 
uvedeného procentního podílu na 1 %, nebo o jeho zvýšení na 
5 % celkové částky uvedené v prvním pododstavci, anebo v 
případech, kdy ustanovení vztahující se k dotčenému 
požadavku nebo standardu připouštějí možnost dále se 
zjištěným nesouladem nezabývat, nebo v případech, ve 
kterých je poskytována podpora podle čl. 17 odst. 5 a 6 
nařízení (EU) č. 1305/2013, neuložit snížení vůbec. 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K adaptaci na ustanovení čl. 75 nařízení EU č. 809/2014: 
Podle unijní úpravy v případech úmyslného nesouladu 
mimořádného rozsahu, závažného nebo trvalého charakteru se 
příjemce rovněž vyloučí ze všech plateb uvedených v článku 92 
nařízení (EU) č. 1306/2013 pro následující kalendářní rok. 
Z navrhované úpravy, která je založena na poměrně jasně 
verifikovatelných ukazatelích a je stanovena pouze pro případy 
snížení a neposkytnutí dotace, nevyplývá, zda je provedena 
adaptace na výše uvedenou unijní úpravu. 
Je nutné vysvětlit a popřípadě provést adaptaci na ustanovení 
čl. 75 nařízení EU č. 809/2014. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text odstavce 2 v § 4 byl upraven následovně: 
„(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení 
porušení požadavku podle § 3 odst. 4 písm. d) a to ani v 
následujícím kalendářním roce11).“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 4: 
Navrhovaná úprava stanoví snížení nebo neposkytnutí v rámci 
kontrolovaného požadavku. 
Navrhovaná úprava je formulována tak (viz „… a sníží dotaci…“ 
nebo „…neposkytne dotaci …“), že při každém zjištěném porušení 
požadavku se dotace sníží, popř. neposkytne, což de facto 
neodpovídá mechanismu snížení, který vyplývá z unijní úpravy (byť 
ta používá obdobné formulace). 
Je vhodnější používat v navrhované úpravě § 4 např. tuto 
formulaci: „Na základě vyhodnocení podle § 3 přidělí Fond 
koeficient snížení … % … za porušení požadavku podle …“. 
Dále není z textu navrhované úpravy zřejmé, kdy se jedná o 
porušení nedbalostní a kdy o porušení úmyslné, což se adresát 
právní normy dozvídá až z poznámek pod čarou, které nemají 
právní závaznost. 
Je vhodné uvést přímo v textu navrhované úpravy, zda se je 
jedná o nedbalostní nebo úmyslné porušení. 
Také není vhodné nejprve stanovit snížení v případě úmyslného 
porušení požadavku (odstavec 1 a odstavec 2) a až poté snížení 
v případě nedbalosti (odstavec 3), které je zřejmě častější.  
Je vhodné stanovit nejprve koeficienty snížení pro nedbalostní 
porušení a teprve poté pro úmyslné porušení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text § 4 byl upraven následovně: 

„§ 4 
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci kontrolovaného 

požadavku nebo, neposkytnutí dotace  
 

(1) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného 
požadavku příslušným kontrolním orgánem podle § 3 stanoví 
hodnotu snížení dotace kontrolovaného požadavku v rámci 
aktu nebo standardu podle čl. 40 nařízení Komise v přenesené 
působnosti (EU) č. 640/2014 takto:  
a) 15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2, 
b) 20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo 
c) 60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4 písm. a) až c). 
 

(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení porušení 
kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 4 písm. d) a to ani 
v následujícím kalendářním roceí8). 
 

(3) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného 
požadavku příslušným kontrolním orgánem podle § 3 stanoví 
hodnotu snížení dotace v rámci aktu nebo standardu podle čl. 
39 odst. 1 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 
640/2014, pokud se nejedná o porušení podle čl. 38 odst. 1 a 
čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 
640/2014, takto: 
a) 1 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2, 
b) 3 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo 
c) 5 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4. 

 
(4) Fond nestanoví hodnotu snížení dotace, jestliže se 

jedná o první porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 
odst. 2 písm. a), a je-li uplatněn postup podle předpisu 
Evropské unie9).“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. K § 5 a § 6: 
Navrhovaná úprava stanoví snížení dotace v rámci aktu nebo 
standardu (§ 5) a posléze v rámci oblasti pravidel podmíněnosti (§ 
6). 
I když navrhovaná úprava odkazuje v poznámkách pod čarou č. 
14) až 16) na relevantní unijní úpravu, jeví se úprava § 5 a § 6 
odst. 1 tak, že, na rozdíl od odkazované unijní úpravy, stanoví 
snížení dotace na principu kumulace (součtu) míry porušení 
jednotlivých požadavků v rámci jednotlivého aktu nebo standardu a 
následně celkové míry porušení aktů nebo standardů v rámci jedné 
oblasti pravidel podmíněnosti. Dle našeho názoru se tak ani 
nedosahuje záměru vyjádřenému ve zvláštní části odůvodnění, 
tedy zvolit nejzávažněji hodnocené porušení. 
Také lze považovat navrhovanou úpravu, zvláště pak § 6 odst. 2, 
za v zásadě zakázanou recepci ustanovení nařízení EU, navíc, jak 
je uvedeno v předchozím odstavci, poněkud zavádějící. 
Lze také poznamenat, že předmět ustanovení § 6 odst. 2 
neodpovídá nadpisu § 6. 
Nicméně z unijní úpravy zřejmě neplyne, které porušení požadavku 
v rámci jedné oblasti podmíněnosti (v situaci, kdy je porušení 
požadavků v jedné oblasti podmíněnosti zjištěno více) se má 
považovat za to, které bude následně použito při výpočtu 
celkového snížení (viz čl. 73 odst. 2 nařízení EU č. 809/2014). 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme nahradit navrhovanou 
úpravu § 5 a 6 např. takto: 
„Pro výpočet celkového snížení nebo neposkytnutí dotace 
Fond použije v rámci jedné oblasti podmíněnosti porušení 
požadavku s nejvyšším přiřazeným koeficientem podle § 4, 
popřípadě nejvyšší koeficient stanovený v případě 
opakovaného porušení požadavkux)“. 
 
x) Čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 
č. 640/2014. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text § 5 a 6 byl upraven následovně: 
 

„§ 5 
 Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci aktu nebo 

standardu 
 

Fond v rámci každého aktu nebo standardu zvolí 
nejvyšší hodnotu snížení dotace podle § 4 a případně 
postupuje podle čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v 
přenesené působnosti (EU) č. 640/2014. 
 
 
 

§ 6 
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci jedné 

oblasti pravidel podmíněnosti 
 

Fond v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti 
zvolí nejvyšší hodnotu snížení dotace podle § 5.“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHQF4KTR)



9 
 

5. K § 3 odst. 1: 
S ohledem na zjednodušení navrhované úpravy a její větší 
srozumitelnost doporučujeme např. toto znění: 
„Příslušný kontrolní orgán vyhodnotí porušení požadavku 
postupem podle přílohy č. 3 nebo 4.“. 

Akceptováno.  
Text byl ve smyslu připomínky upraven následovně: 
 
„Příslušný kontrolní orgán6) hodnotí porušení 
kontrolovaného požadavku na základě kritérií7) 
uvedených v příloze 3 nebo 4 tohoto nařízení.“. 
 
Přílohy č. 3 a 4 stanoví kritéria pro hodnocení, neuvádí 
postup. 

6. K § 2 odst. 2 až 4 – úvodní části: 
S ohledem na větší provázanost navrhované úpravy s odstavce 1 
doporučujeme např. toto znění: 
„Jako malé/střední/velké porušení požadavku vyhodnotí kontrolní 
orgán porušení v rozsahu …“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

1. K § 3 odst. 2 až 4: 
Při hodnocení rozsahu zjištěného porušení, resp. nedodržení 
stanovených požadavků podmíněnosti není zohledněno kritérium 
„přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat“. 
Ustanovení § 3 odst. 2 až 4 uvádí, že míra porušení je hodnocena 
podle následujících tří kritérií: rozsahu, závažnosti a trvalosti 
porušení, přičemž v přílohách č. 3 a 4 je při  hodnocení porušení 
kontrolovaných požadavků podmíněnosti zohledněno i čtvrté 
kritérium „přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat“. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky ÚV – OKOM. 
 

2. K přílohám č. 3 a 4: 
V přílohách č. 3 a 4 se v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 hodnotí 
porušení kontrolovaného požadavku podmíněnosti podle kritéria 
„přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat“, přičemž 
nikde není definováno, co to přímé nebezpečí znamená, jakým 
způsobem a  na  základě jakého předpisu bude toto kritérium při 
hodnocení zohledněno. Hodnocení míry porušení je tak u 
některých kontrolovaných požadavků (kontrolních otázek) nejasné 
a  výsledek hodnocení diskutabilní (zda jde nebo nejde o přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat), například u 
požadavků poř. čísla 11.1, 13.2, 13.4, 13.5 a 13.11. 

Vysvětleno. 
Podle čl. čl. 99 odst. 2, 3. pododstavec nařízení EU č. 
1306/2013, kterým je stanoveno, že: „V případě 
nedodržení požadavků, jež představuje přímé nebezpečí 
pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se však snížení 
nebo vyloučení uplatní vždy.“ je porušení požadavků 
také posuzováno s tím ohledem, zda důsledky mohou 
mít dopad na zdraví lidí nebo zvířat. Toto posouzení 
vychází ze zaměření požadavku a z dlouhodobé praxe 
specializovaných kontrolních orgánů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHQF4KTR)



10 
 

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. 

 

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.  
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Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  

Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 4 odst. 1: 
a) 15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2, 
b) 20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo 
c) 60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4 písm. a) až c). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. § 4 odst. 1: 
Při opakování úmyslného porušení daného požadavku bude % 
snížení u dotace tohoto požadavku v následujícím/ch roce/letech 
shodné jako v roce prvotního zjištění? 
Bylo by vhodné zamyslet se nad otázkou opakování minimálně u 
malých a středních úmyslných porušení (15% a 20%), nebo zanést 
tuto problematiku do MP pro dozorové organizace (při opakovaném 
zjištění úmyslného porušení daného požadavku zvolit přísnější 
variantu porušení než tomu bylo doposud, tzn. že dozorové 
organizace by měly vyhodnotit porušení s opakovaným úmyslem 
tak, aby u malého úmyslného porušení navýšily sankci z 15% na 
20%, příp. z 20% navýšili na 60%, atd.).  
Připomínkováno již při vnitřním připomínkovém řízení, akceptováno 
s cílem případného doplnění. 

Vysvětleno. 
Postup hodnocení úmyslných porušení ukládá primárně 
ustanovení nařízení EU. Podle analýzy zjištěných 
úmyslných porušení bude postup dále projednán s cílem 
případného doplnění. 

3. Strana 17: 
Překročení limitu do 20 kg N/ha včetně. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. Strana 18 a 19: 
PPH 1/6 a PPH 1/8 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví 
zvířat – Ne 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 
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5. Strana 21: 
PPH 4/1 a PPH 4/2 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví 
zvířat – Ano, při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje porušení těchto požadavků 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě 
porušení velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno pro 
všechny stupně závažnosti? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

6. Strana 22 PPH 4/5 Rozsah Střední: 
Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky 
v množství od 1 do 25 % hmotnosti vyrobené šarže včetně. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 

7. Strana 22 PPH 4/5 Závažnost Střední: 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny 
nevhodné k lidské spotřebě. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. Strana 23 PPH 4/8 Rozsah Střední: 
Byl zjištěn jednorázový odběr krmiva z neregistrovaného provozu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

9. Strana 24: 
PPH 4/9 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje porušení tohoto požadavku 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě 
porušení velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno pro 
všechny stupně závažnosti? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

10. Strany 25 a 26: 
PPH 4/14, PPH 4/15 a PPH 4/16 Trvalost – Odstranitelné porušení. 
Odůvodnění: V roce 2016 je porušení těchto požadavků 
vyhodnoceno jako odstranitelné, tzn. s možností nápravných 
opatření. Skutečně má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 
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11. Strany 25 a 26: 
PPH 4/14, PPH 4/15 a PPH 4/16 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
a zdraví zvířat – Ano, při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje porušení tohoto požadavku 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě 
porušení velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno pro 
všechny stupně závažnosti? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

12. Strana 26: 
PPH 4/17 Trvalost – Odstranitelné porušení. 
Odůvodnění: V roce 2016 je porušení tohoto požadavku 
vyhodnoceno jako odstranitelné, tzn. s možností nápravných 
opatření. Skutečně má být pro zpřísněno? Prosím vysvětlit užití 
obou variant – odstranitelné/neodstranitelné. 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

13. Strana 26: 
PPH 4/17 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje porušení tohoto požadavku 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat v případě porušení 
velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

14. Strana 27: 
PPH 4/18 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje porušení tohoto požadavku 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat v případě porušení 
velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

15. Strana 28: 
PPH 6/1, PPH 6/2 a PPH 6/3 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a 
zdraví zvířat – Ne 
Odůvodnění: V roce 2016 nepředstavuje porušení těchto 
požadavků přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat. Jedná se o 
kontroly registrace a evidence. Skutečně má porušení požadavku 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a má být takto v NV 
zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 
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16. Strana 29 PPH 6/3 Rozsah Střední: 
Z kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně zvířat neoznačeno. 
U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10. 
Odůvodnění: Není jasně vymezeno rozpětí. 
Dále úprava textu: výmaz slova „zvířat“ a doplnění o tečku na konci 
věty. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

17. Strana 29 PPH 7/2 Rozsah Střední: 
Z kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně bez vydaného 
průvodního listu skotu. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel 
v podílu 10. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

18. Strany 29 a 30: 
PPH 7/1, PPH 7/2, PPH 7/3 a PPH 7/4 Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví a zdraví zvířat – Ne 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

19. Strany 29 a 30: 
V roce 2016 nepředstavuje porušení těchto požadavků přímé 
nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat. Jedná se o kontroly registrů a 
evidence. Skutečně má porušení požadavku přímé nebezpečí pro 
zdraví lidí nebo zvířat a má být takto v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

20. Strana 31: 
PPH 8/1, PPH 8/2 a PPH 8/3 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a 
zdraví zvířat – Ne 
Odůvodnění: V roce 2016 nepředstavuje porušení těchto 
požadavků přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat. Jedná se o 
kontroly registrů a evidence. Skutečně má porušení požadavku 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a má být takto v NV 
zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

21. Strana 32: 
PPH 9/1 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje tento požadavek přímé 
nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě porušení 
velké závažnosti. Má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 
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22. Strana 34 PPH 9/7 Rozsah Velký: 
Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu nad 70 
% zvířat včetně. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

23. Strana 35: 
PPH 9/10 a PPH 9/11 Trvalost – Odstranitelné porušení. 
Odůvodnění: V roce 2016 je porušení těchto požadavků 
vyhodnoceno jako odstranitelné s možností nápravného opatření. 
Skutečně má být v rámci NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

24. Strana 36:  
PPH 10/2, PPH 10/3 a PPH 10/4 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
a zdraví zvířat – Ano, při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje porušení těchto požadavků 
přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat v případě porušení 
velké závažnosti. Skutečně má být v rámci NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

25. Strana 38 PPH 11/2 Rozsah Velký 
V chovu bylo zjištěno nad 50 % telat s náhubkem nebo dlouhodobě 
uvázaných. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

26. Strana 39: 
PPH 11/6 Trvalost – Odstranitelné porušení. 
Odůvodnění: V roce 2016 je porušení tohoto požadavku 
vyhodnoceno jako odstranitelné s možností nápravného opatření. 
Skutečně má být v rámci NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

27. Strana 43 a 44: 
PPH 13/2 a PPH 13/5 Trvalost – Odstranitelné porušení. 
Odůvodnění: V roce 2016 je porušení těchto požadavků 
vyhodnoceno jako odstranitelné s možností nápravného opatření. 
Skutečně má být v rámci NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

28. Strana 44: 
PPH 13/3 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje tento požadavek přímé 
nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě porušení 
velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 
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29. Strana 46: 
PPH 13/3 Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje tento požadavek přímé 
nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě porušení 
velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

30. Strana 47 a 48: 
DZES 1a, DZES 1b a DZES 1c Přímé nebezpečí pro lidské zdraví 
a zdraví zvířat – Ne 
Odůvodnění: V roce 2016 nepředstavuje porušení těchto 
požadavků přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat. Skutečně 
má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

31. Strana 48: 
DZES 3a Přímé nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat – Ano, 
při porušení velké závažnosti. 
Odůvodnění: V roce 2016 představuje tento požadavek přímé 
nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat pouze v případě porušení 
velké závažnosti. Skutečně má být v NV zpřísněno? 

Vysvětleno. 
Hodnocení jednotlivých požadavků bylo s ohledem na 
výsledky auditu EK 2016 upraveno. U některých 
požadavků se proto může od nastavení v roce 2016 lišit. 

32. Strana 50 DZES 5 – Závažnost Malá/Pro SEO: 
Na silně erozně ohrožené ploše byla pěstována řepka olejná nebo 
obilniny bez použití obecné půdoochranné technologie, případně 
obilniny bez podsevu jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

33. Strana 50 DZES 5 – Závažnost Malá/Pro MEO - setí/sázení 
po vrstevnici: 
Odchylka směru řádků porostu od vrstevnice překročila 30° a je do 
40° včetně a toto porušení nespadá do kategorie střední 
závažnosti. 

Neakceptováno. 
Doplnění slova „včetně“ je v textu nežádoucí, je-li 
odchylka směru řádků 40°, spadá toto porušení již do 
kategorie střední závažnosti. 

34. Strana 50 DZES 5 – Závažnost Střední/Pro SEO: 
Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány erozně 
nebezpečné plodiny obecnou půdoochrannou technologií. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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35. Strana 50 DZES 5 – Závažnost Střední/Pro MEO - 
přerušovací pás: 
Přerušovací pás neprotnul více než 10 % odtokových linií včetně 
zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené nebo 
byla překročena maximální nepřerušená délka odtokových linií 
podle průměrné sklonitosti dílu půdního bloku nebo 
v případech, ve kterých šířka plochy mírně erozně ohrožené, 
popřípadě souvislé plochy plodiny zasahující do plochy mírně 
erozně ohrožené, je užší než stanovená vzdálenost mezi pásy, 
nebyl založen minimálně jeden přerušovací pás. 

Neakceptováno. 
Doplnění slova „včetně“ je v textu nadbytečné. 

36. Strana 50 DZES 5 – Závažnost Střední/Pro MEO - 
zasakovací pás: 
Zasakovací pás neprotnul více než 10 % odtokových linií včetně 
zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené nebo byla 
překročena maximální nepřerušená délka odtokových linií podle 
průměrné sklonitosti dílu půdního bloku většího než 35 hektarů. 

Neakceptováno. 
Doplnění slova „včetně“ je v textu nadbytečné. 

37. Strana 51 DZES 5 – Závažnost Střední/Pro MEO – souvrať: 
Souvrať neprotnula více než 10 % odtokových linií včetně 
zasahujících do plochy mírně erozně ohrožené nebo byla 
překročena maximální nepřerušená délka odtokových linií podle 
průměrné sklonitosti dílu půdního bloku většího než 35 hektarů. 

Neakceptováno. 
Doplnění slova „včetně“ je v textu nadbytečné. 

38. Strana 51 DZES 5 – Závažnost Střední/Pro MEO – 
setí/sázení po vrstevnici: 
Odchylka směru řádků porostu od vrstevnice je 40° až 50° včetně 
nebo maximální nepřerušená délka odtokové linie označené 
značkou byla překročena. 

Neakceptováno. 
Doplnění slova „včetně“ je v textu nežádoucí, je-li 
odchylka směru řádků 50°, spadá toto porušení již do 
kategorie velké závažnosti. 

39. Strana 51 DZES 5 – Závažnost Velká/Pro SEO: 
Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány erozně 
nebezpečné plodiny bez použití obecné půdoochranné technologie. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

40. Strana 53 DZES 7 – Rozsah Střední: 
Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin od 16 do 30 kusů. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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41. K § 9: 
Nutné vyjasnit způsob provádění kontrol, vytváření protokolů i 
zpráv o kontrole, resp. si vyjasnit, jakým způsobem budou případně 
zpracovány výsledky kontrol provedené v roce 2017 v období, které 
bude předcházet účinnosti tohoto nařízení (1. 1. 2017 - 28. 2. 2017) 
vztahující se k dotačnímu roku 2017, resp. zda budou kontroly 
v tomto období prováděny. 

Vysvětleno. 
Postup provádění kontrol je uveden v § 7 - Přechodné 
ustanovení. 

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.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora 1. K DZES 4: 
Požadujeme jednoznačný výklad, že použití hloubkového kypření 
není porušením uvedeného požadavku. 
Odůvodnění: 
Hloubkové kypření prováděné hloubkovými kypřiči do roviny 
umožňuje lepší zasakování než podmítka, je i účinnější proti erozi.  
Rostlinné zbytky jsou částečně zamíchány po profilu a částečně 
ponechány na povrchu. Navrhujeme např. ve výkladu definovat 
povolené úkony, protože hloubkové kypření není ani podmítka ani 
orba. 

Vysvětleno. 
Tato připomínka je konzultována s odbornou institucí. 
Bude-li potvrzen kladný protierozní účinek hloubkového 
kypření, bude tato možnost plnění podmínek standardu 
uvedena v metodickém výkladu. 
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2. K DZES: 
Požadujeme změnit na tuhých statkových nebo tuhých 
organických hnojiv. 
Odůvodnění: Požadujeme změnit, aby se mohl aplikovat i kompost 
nebo separát kejdy a digestátu, což jsou tuhá organická hnojiva 

Akceptováno částečně. 
Výjimka z uplatňování podmínek standardu je v novém 
návrhu omezena na tuhá statková hnojiva, neboť jejich 
zapravení orbou alespoň částečně nahradí chybějící 
vegetační kryt.  
Text byl upraven v souladu s připomínkou VÚRV – 
doplněním možnosti zapravení kompostu. 

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů 
ČR/Zemědělský 
svaz 

1. str. 2: Nastavený sankční systém je v rozporu s prováděcím 
aktem 809/2014. Základem pro posuzování nesouladu ve 
smyslu „rozsahu, závažnosti a trvalosti“ je „norma“ a „akt“ (tak je 
rovněž nesoulad zaznamenáván ve zprávě o kontrole – viz 
809/2014, čl. 72, odst. 1, písm. c)), avšak nařízení vlády se v §3 
snaží toto hodnocení posunout již na úroveň „požadavku“, což 
je nestandardní pojetí. V tomto ohledu je tedy nutné dopracovat 
§3, aby bylo zjevné, jak/zda-li se hodnotí nesoulad na úrovni 
jednotlivých požadavků a poté jak se nakonec vyhodnocují 
nesoulady na úrovni jednotlivých aktů v souladu s EC 809/2014 
pro parametry „rozsahu, trvalosti a závažnosti“.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky ÚV – OKOM. 
 

2. str. 3: Ustanovení §4 je poněkud nepřehledné. EC 809/2014, čl. 
73, odst. 2) zcela jasně stanovuje, že porušení aktu a normy 
v rámci jedné oblasti se považuje jen za jedno porušení – tudíž 
snížení či neposkytnutí dotace lze uplatnit výhradně na úrovni 
„oblasti“. Text § 4 však stanovuje toto snížení/neposkytnutí již 
na úrovni  požadavku/aktu (nadpis mluví o požadavku, text pak 
pracuje i s „aktem“). Navíc, i když nadpis §4 mluví o snížení 
v rámci požadavku, tak poněkud nejasně v odst. 1 a 4 ještě 
operuje se „standardem“. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky ÚV – OKOM. 
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3. příloha č. 3: Zásadně nesouhlasíme s nastavením hodnocení 
rozsahu řady standardů/norem, které se zakládá na stanovení 
absolutní hodnoty 1;1-2;2 ha. Nastavení těchto parametrů je 
v nesouladu s definicí rozsahu dle EC 640/2014 čl. 38, odst. 2, 
který říká: „Rozsah“ nesouladu se určí s přihlédnutím zejména k 
tomu, zda má dalekosáhlý dopad nebo zda se omezuje na 
samotný zemědělský podnik“. Nastavení hodnocení rozsahu 
vůbec nepracuje s faktorem přesahu působení mimo podnik. 
Požadujeme zavedení relativního vyjádření hodnocení porušení 
(včetně mezních nastavení v absolutních hodnotách – např. viz. 
níže tabulka) a dále doplnění parametru působení porušení 
mimo hranice podniku, jak indikuje výše uvedené ustanovení 
EU legislativy. 

rozsah malý méně než 1% dotčené výměry 
normou/požadavkem, max. však do 5ha 

rozsah 
střední 

od 1% do 2% dotčené výměry 
normou/požadavkem, max. však v rozmezí 5-
10 ha 

rozsah velký Více než 2% dotčené výměry 
normou/požadavkem, přesahující však 10 ha 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Podmínky standardů DZES půdy jsou primárně 
nastaveny na ochranu složek životního prostředí 
dotčených zemědělským hospodařením (půda, krajina, 
voda). Nedodržení podmínek na 1 ha půdy má na životní 
prostředí stejný dopad, způsobil-li ho farmář hospodařící 
na 10 ha nebo farmář obhospodařující několik stovek ha. 
 
 

4. str. 2: Upozorňujeme, že NV pracuje s termínem „standard“, 
který však dle platné legislativy EU má být v legislativním rámci 
nazýván „normou“. Doporučujeme sladit národní terminologii 
s EU předpisy. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V souladu se základním nařízením (EU) č. 1306/2013 je 
používán termín „standard“. Texty nařízení EU č. 
640/2014 a č. 809/2014 neprocházely jazykovou 
korekturou po překladu. 
Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na 
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy 
stanovené na vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II 
nařízení (EU) č. 1306/2013 (čl. 93). 
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5. příloha č. 2, bod 4. Nesouhlasíme s úpravou parametru 
sklonitosti z 5° na 4°. Chápeme snahu o účinnější management, 
avšak bez rigorózního hodnocení dopadů na ekonomiku 
dotčených subjektů v rámci RIA se takový krok jeví jako 
neuvážené a populistické gesto. Požadujeme doplnit text RIA o 
výsledky analýzy dopadu zavedení této úpravy – počty nově 
dotčených hektarů, nově dotčených zemědělců, scénáře 
působení opatření na tyto subjekty a dopady do ekonomiky. 
Dále požadujeme úpravu textu slov „tuhých statkových hnojiv“ 
na „statkových hnojiv a organických hnojiv“. Jestliže některé 
typy statkových hnojiv nebudou přípustné např. v důsledku 
uplatňování nitrátové směrnice, pak si tento aspekt ošetří 
příslušné nařízení vlády, ale nemělo by tím být determinováno 
vlastní znění standardu/normy. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky VÚRV. 
Rozšíření ploch, na nichž bude dodržování podmínek 
standardu DZES 4 vyžadováno, je zajištěno úpravou 
parametru průměrné sklonitosti dílu půdního bloku 
(DPB). DPB s průměrnou sklonitostí nad 5 stupňů 
zaujímají pouze 11 % výměry orné půdy. Ve snaze 
přiblížit výměru půdy chráněné tímto standardem 
alespoň částečně výměře půdy reálně ohrožené 
zvýšenou erozí, byla podmínka stanovena na díly 
půdních bloků, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 4 
stupně. Takovéto díly půdních bloků zaujímají cca 23 % 
výměry standardní orné půdy. To představuje přibližně 
570 tis. ha zemědělské půdy dotčené dodržováním 
standardu. Rozšíření zasáhne především erozně nejvíce 
ohrožené DPB. Úprava rozšíření ploch pro plnění 
standardu současně reflektuje připomínky EÚD 
k nastavení podmínek ochrany půdy.  
Výše uvedené vysvětlení bylo doplněno do odůvodnění. 

6. příloha č. 3:  Jsme toho názoru, že uvedení přílohy č. 3 jako 
součást nařízení vlády není zcela šťastné řešení a 
doporučujeme ponechat hodnocení míry nesouladu na 
výkladový materiál, jako tomu bylo doposud. Navíc nadále platí 
teze výše uvedené zásadní připomínky – že posuzování 
rozsahu, závažnosti a trvalosti u požadavků má být použito na 
úrovni aktu a tudíž pro jednotlivé požadavky by měl zůstat jiný 
systém hodnocení – např. upravený bodový. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zařazení hodnocení jednotlivých požadavků pravidel 
podmíněnosti přímo do legislativního materiálu dává 
žadateli právní jistotu a přezkoumatelnost rozhodnutí 
SZIF a MZE a dále umožňuje bránit se právní cestou.  
 

V Praze dne 16. 1. 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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