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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 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. 58299/2016-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 

K Čl. I bodu 6: 

Doporučujeme uvést číslo zákona „o Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavu zemědělském“ ve sbírce zákonů, tj. „zákona 
č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském“. 

Akceptováno jinak. 

Úplná citace byla zapracována do § 15 odst. 1. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K odůvodnění: 

V obecné části odůvodnění je na straně první uvedeno ve výčtu 
platné právní úpravy mimo jiných předpisů i nařízení Komise (ES) 
č. 889/2008 ze dne 5. září 2008. Toto nařízení je dále citováno na 
straně třetí ve výčtu předpisů EU, s nimiž je návrh předmětného 
nařízení vlády v souladu. Na obou místech je uvedena neúplná 
citace nařízení Komise. Z tohoto důvodu doporučujeme tuto citaci 
doplnit, aby název Nařízení odpovídal názvu, který je uveden 
v Eurlexu: Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze  dne 5. září 2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 o  ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky.  
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K návrhu nařízení – novelizační bod 1 a 4: 

Upozorňujeme, že v uvedených novelizačních bodech dochází 
k nadbytečnému nahrazení slova „na/“. 
Doporučujeme úpravu těchto bodů, konkrétně v novelizačním bodě 
1 slovo “na“ odstranit a slovo „slova“ nahradit slovem „slovo“. 
Stejnou úpravu doporučujeme i v novelizačním bodě 4. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 2 – k § 15 odst. 2 písm. b) bodu 2: 

V návětí novelizačního bodu doporučujeme pro nadbytečnost 
vypustit tečku za číslovkou označující odstavec, jehož se 
navrhovaná změna týká. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. II – k přechodnému ustanovení: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné upřesnit, že podle 
dřívější právní úpravy se dokončí řízení o žádostech o poskytnutí 
dotace, která byla zahájena, ale nebyla pravomocně skončena 
přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy – viz řešení 
použité v čl. II bodu 1 nařízení vlády č. 64/2016 Sb. 

Neakceptováno. 

Vzhledem ke stanoviskům předsedy LRV k předešlým 
nařízením vlády, považujeme navrhovanou úpravu za 
nadbytečnou. 

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.  
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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. K odůvodnění- k prvnímu výskytu K bodu 5 - poslední věta: 
Doporučujeme nahradit slovo „dostatečné“ slovem „dostatečnou“. 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K odůvodnění- k bodům 2, 4 a 6: 
Doporučujeme nahradit slova „z bodů 2 a 4 do bodu 5“ slovy „z 
odstavců 2 a 3 do odstavce 5“. 

Akceptováno. 

Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K odůvodnění- k druhému výskytu K bodu 5: 
Doporučujeme v označení nahradit číslovku „5“ číslovkou „7“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění 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. 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  
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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 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  1. K § 15 odst. 5 (původního znění): Neakceptováno. Vysvětleno. 
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 Navrhujeme zachovat původní znění odst. 5, popř. z důvodu snížení 
administrativní zátěže nahradit prokazování minimální výše produkce 
přímo předkládanými účetními doklady jejich soupiskou (s následnou 
namátkovou kontrolou na místě). 
Odůvodnění: Prokazování výše produkce pomocí tržeb se ukázalo 
účinným opatřením nejen v případě ekologického zemědělství, ale i 
např. u výplaty citlivých komodit, které jednoznačně vede v rámci 
sektoru ke stimulaci produkce a podpoře výhradně produkčních ploch. 
Intenzivní ekologické sady by měly sloužit k produkci ovoce. Přestože 
je v naší republice již po několik let vysazena značná výměra 
ekologických sadů (několik tisíc hektarů), na trhu se tuzemské ovoce 
z těchto sadů vyskytuje jen málo. 
Z výše uvedených důvodů je nutno trvat na prokazování výše alespoň 
minimální produkce, aby finanční prostředky byly vypláceny pouze 
subjektům, které tuto produkci zajišťují. 
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství pro roky 2016 až 
2020 počítá se zvýšením tuzemské bioprodukce na trhu. Zrušení 
prokazování produkce účetními a daňovými doklady je v rozpory s cíly 
v tomto plánu. V rámci snížení administrativní zátěže je vhodné v bodě 
1. nahradit povinnost přímého předkládání účetních dokladů 
předkládáním jejich soupisu s následnou namátkovou kontrolou SZIF 
na místě, tak jak je obvyklé u jiných podpor (např. Zásady, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod 
způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016). 
Zásadně není možno souhlasit s odůvodněním předkladatele, že 
produkci je nutno prokazovat třemi způsoby. Doložení rostlinné 
produkce dle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným 
půdním blokům je jen statistickou informací o produkci, která není 
podložena dokumenty o prodeji a je kontrolovatelná jen samotná 
existence hlášení, ale nelze ověřit údaje zde uvedené (např. na 
základě prodejních dokladů). Současný management ekologického 
zemědělství v ovocných sadech v tomto nařízení vlády je ve vazbě na 
produkci nedostatečný a zrušení prokazování produkce účetními a 
daňovými doklady bez alternativy v tomto managementu je 
neakceptovatelný. 
Tato připomínka je zásadní. 

Mechanismus prokazování minimální úrovně vlastní produkce 
byl založen na nutnosti doložit a prokázat produkci třemi 
způsoby zároveň. Prokazování: 

1. kartami dílů půdních bloků (záznamy o rostlinné 
produkci), 

2. deklarací, jejíž vzor určil SZIF, 
3. doklady ve formě: faktur nebo jiných účetních a 

daňových dokladů za prodanou produkci v daném roce 
nebo doloženým množstvím, které bylo použito při 
zpracování včetně výrobních kalkulací + u sadů 
ostatních je možné část produkce (do 20 % z maxima) 
prokázat záznamy o krmení hospodářských zvířat. 

Požadavky na varianty 1 a 2 stále zůstávají. Kontrola záznamy 
o rostlinné produkci je stanovena evropskou legislativou. Tyto 
záznamy musí být pravdivé a odpovídat realitě – při kontrolách 
ekologického hospodaření se kontrolují množstevní toky 
surovin tzn., že se ověřuje, co se s produkcí dále stalo, pokud 
byla prodána, jsou vyžadovány doklady, kontroluje se 
kompletně účetnictví, kontroluje se ale i stav skladových 
zásob, jak evidenčně, tak fyzicky. Z výše uvedeného důvodu je 
možné zkontrolovat množství sklizeného ovoce, které je 
uvedeno v záznamech, naproti účetním dokladům. Evropská 
legislativa a její kontrolní řád v plné míře zastoupí podmínky 
prokazování produkce účetními doklady 
Zvýšení tuzemské bioprodukce na trhu je stanovené v Akčním 
plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství pro rok 2016 
prostřednictvím stabilní spotřebitelské poptávky a funkčního 
trhu, nutnost prokázat produkci, nezajistí zvýšení bioprodukce 
na trhu.   
Postupným zpřísňováním managementových podmínek došlo 
současně i ke zvýšení administrativní zátěže, která se 
prostřednictvím této úpravy sníží. 
Platba na ekologické sady je cílena především na hospodaření 
šetrné k životnímu prostředí. Je podporováno vyloučení 
používání přípravků na ochranu rostlin a průmyslových hnojiv. 
Produkce ovoce nepatří v opatření ekologické zemědělství 
mezi primární cíle, toto je reflektováno i ve výpočtu platby a 
tudíž prokazování produkce nepatří mezi základní podmínky 
opatření, tak jako podpora funkce ekologické a krajinářské. 
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 2. K § 15 odst. 6 (původního znění): 

Navrhujeme v rámci novely použít shodné znění jak v NV.75/2015 
tak v NV 76/2015. 
Odůvodnění: Definice produkční plochy má v obou případech (jak 
v IP tak EZ) naprosto shodnou vazbu na registr sadů.  Z tohoto 
důvodu by i znění v obou předpisech mělo být shodné. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 15 odst. 2: 
(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)  
b) podá uvede v žádosti o dotaci pouze na produkční plochu dílu 
půdního bloku včetně výměry, na kterém se nachází výsadba 
Odůvodnění: Žadatel by měl v žádosti o dotaci deklarovat typ 
produkční plochy (jádroviny, peckoviny, keře) a to včetně jejich 
výměry, pokud by měla být každá produkční plocha kontrolována 
vůči Registru sadů zvlášť. Např.: Pokud ze dvou produkčních ploch 
nebude splněna podmínka na jedné z nich, na výměru dané 
produkční plochy se neposkytne dotace a tato výměra bude 
započtena do předeklarace. Zjednodušení pro kontroly na místě a 
pro administrativní kontrolu. Transparentnost informací. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K § 15 odst. 3: 
(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)  
a) podá uvede v žádosti o dotaci pouze na produkční plochu dílu 
půdního bloku včetně výměry, na kterém se nachází výsadba o 
minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční 
plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo 
u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode 
dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku. 
Odůvodnění: Žadatel by měl v žádosti o dotaci deklarovat 
produkční plochy (ovocné stromy a ovocné keře) a to včetně jejich 
výměry, pokud by měla být každá produkční plocha kontrolována 
vůči Registru sadů zvlášť. Např.: Pokud ze dvou produkčních ploch 
nebude splněna podmínka na jedné z nich, na výměru dané 
produkční plochy se neposkytne dotace a tato výměra bude 
započtena do předeklarace. Zjednodušení pro kontroly na místě a 
pro administrativní kontrolu. Transparentnost informací. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K § 15 odst. 5: 

(5) Produkční plochou se rozumí v případě 
a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 
88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných 
sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, a to 
v členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře, 
b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 
88/2006 Sb., a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře. 
Odůvodnění: Chybí informace o členění ovocného sadu na 
jádroviny, peckoviny, keře nebo ovocné stromy a ovocné keře, 
obdobně jako je tomu u integrované produkce ovoce v rámci 
AEKO. 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Dáváme ke zvážení, zda v souvislosti s novelou zákona o 
zemědělství, která je v současné době v legislativním procesu, 
nevypustit odkaz na zde uvedenou vyhlášku č. 88/2006 Sb., neboť 
tato vyhláška má být novelou zákona o zemědělství zrušena a 
ustanovení zde uvedená tak budou obsažena v zákoně o 
zemědělství. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že zmiňovaná novela zákona 
o zemědělství je stále v legislativním procesu, v němž 
může být její obsah měněn, nelze odkaz na vyhlášku 
č. 88/2006 Sb. vypustit. 

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

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