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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 49022/2016-MZE-12154, ze dne 3. října 2016, s termínem dodání stanovisek do 24. října 2016, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K důvodové zprávě, část Předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad, str. 5:  
V prvním odstavci se uvádí, že „zákonem o státním rozpočtu na rok 
2017 byly v rozpočtu kapitoly 329 – MZe schváleny objemy 
finančních prostředků na přímé platby ve výši 23,188 mld. Kč.“ 
Zákon o státním rozpočtu na rok 2017 však zatím ještě nebyl 
schválen. Požadujeme danou větu opravit.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„Schválení finančních prostředků na přímé platby ve výši 
23,188 mld. Kč v rámci kapitoly 329 MZe v PSP ČR se 
předpokládá v prosinci tohoto roku.“. 
 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K důvodové zprávě, část Předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad, str. 5:  
V prvním odstavci se uvádí, že „byla schválena částka 
disponibilních finančních prostředků na poskytnutí přechodné 
vnitrostátní podpory ve výši 0,775 mld. Kč, tato podpora není 
hrazena z příjmů Evropské unie“. Daná informace není v souladu 
s návrhem státního rozpočtu na rok 2017. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„Finanční prostředky na poskytnutí přechodné 
vnitrostátní podpory ve výši 0,775 mld. Kč budou hrazeny 
z nároků nespotřebovaných výdajů v rámci kapitoly 329 
MZe“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

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



2 
 

3. K důvodové zprávě:  
V části Předpokládaný hospodářský a finanční dopad požadujeme 
uvést jasné vyjádření o předpokládaném hospodářském 
a finančním dopadu předloženého návrhu nařízení vlády na státní a 
veřejné rozpočty. 
 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají 
finanční dopady na státní a veřejný rozpočet ve výši 
necelých 24 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je 
kryta částka ve výši 23,188 mld. Kč.“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K Čl. II - Přechodná ustanovení:  
Doporučujeme první část věty upravit takto: „Řízení zahájená podle 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně 
neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení …“. 
V souvislosti s druhou částí věty doporučujeme prověřit návaznost 
vedlejší věty začínající slovy "které se dokončí …“. Skutečně má 
navazovat na slova "právní vztahy"? Formulace "dokončování 
právních vztahů" se nám jeví jako problematická. 

Akceptováno. 
Text přechodného ustanovení byl upraven následovně: 
„Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 
50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně 
neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení, s výjimkou právních vztahů podle čl. I 
bodu 3, pokud jde o § 10 odst. 6, na které se vztahuje 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučujeme v úvodní větě čl. I uvést všechny novely citovaného 
právního předpisu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I, bodu 2 - § 9 odst. 3 a 4: 
Ustanovení § 9 nařízení vlády upravuje diverzifikaci plodin. 
Dotčeným novelizačním bodem se navrhuje rozšířit § 9 o další 
odstavce, které však směřují k úpravě náležitostí vybrané žádosti a 
jejího posouzení. 
 
Vzhledem k tomu, že věcně nově navrhovaná úprava neodpovídá 
obsahu ustanovení § 9 nařízení vlády, požadujeme potřebnou 
problematiku uvést na jiném vhodném místě, popř. v samostatném 
ustanovení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. odstavec 4 
byl vypuštěn bez náhrady a odstavec 3 byl vložen do § 6 
- Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy. 
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2. K čl. I, bodu 4, § 11 odst. 4 a 5: 
a) K § 11 odst. 4 
Ustanovení § 11 nařízení vlády upravuje plochu v ekologickém 
zájmu, přičemž dotčeným novelizačním bodem se navrhuje rozšířit 
stávající úpravu o náležitosti vybrané žádosti.  
 
Vzhledem k tomu, že nově navrhovaná úprava věcně nevyhovuje 
zařazení do ustanovení § 11 nařízení vlády, požadujeme potřebnou 
problematiku uvést na jiném vhodném místě, popř. v samostatném 
ustanovení. 
 
b) K § 11 odst. 5 
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že pokud žádost neobsahuje 
požadované náležitosti, Fond ji posoudí jako porušení přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. Dotčené ustanovení 
považujeme za zcela nepřijatelné. Pokud žádost neobsahuje 
požadované náležitosti, je žadatel (v souladu se správním řádem) 
vyzván k odstranění takovýchto nedostatků. Odkaz na čl. 46 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013 je irelevantní, neboť ten 
upravuje plochy v ekologickém zájmu (co se považuje za plochy 
v ekologickém zájmu, procentní podíl těchto ploch apod.). Není 
zřejmý důvod ani relevantní argumentace pro zavedení navrhované 
úpravy. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme ustanovení § 11 odst. 5 
bez náhrady vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 
a) Akceptováno. 
    Odstavec 4 byl vložen do § 6 - Žádost o poskytnutí 

jednotné platby na plochu zemědělské půdy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Akceptováno. 
    Odstavec 5 byl z § 11 vypuštěn bez náhrady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K § 7 odst. 3:  
Požadujeme doplnit následovně:  
„V případě trvalých travních porostů a travních porostů je 
zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) mimo 
horské oblasti typu H1, H2 a H3 dle § 2 odst. 1 písm. a) 
nařízení vlády č. 72/2015 Sb. provedení pastvy včetně likvidace 
nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního 
roku nebo provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v 
termínu do 31. července příslušného kalendářního roku, v 
horských oblastech typu H1, H2 a H3 dle § 2 odst. 1 písm. a) 
nařízení vlády č. 72/2015 Sb. provedení pastvy včetně likvidace 
nedopasků v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku nebo provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v 
termínu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, pokud 
není pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak“. 
 
Odůvodnění: Podmínka provedení pastvy nebo seče nejpozději do 
31. 7. je v horských oblastech dosti problematická. Vzhledem k 
opožděnému nástupu sezóny je tento termín často ve střetu s 
ochranou druhů nebo s plány péče (v případě zvláště chráněných 
území). Podmínka zároveň velmi komplikuje organizaci pastvy. 
Farmáři nechávají vypásat pozemky postupně a ve vyšších 
polohách, s ohledem na pomalejší růst travního porostu, si 
ponechávají některé pozemky pro zvířata v rezervě až do srpna i 
za cenu nižší kvality píce. Posun termínu pak musí v těchto 
případech ukládat orgán ochrany přírody na základě zákona č. 
114/1992 Sb. V horských oblastech H1 – H3 proto požadujeme 
posunout termín provedení péče o travní porosty do 31. srpna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadovaný postup je možno zajistit prostřednictvím 
opatření uvedených v zákoně č. 114/1992 Sb., což je 
podle názoru MZe vhodnější než plošná úprava. 
Účelem podmínky pastvy či seče včetně sklizení biomasy 
z pozemku je nastavení tzv. minimální činnosti 
požadované pro platbu SAPS tak, aby byly jasně 
odlišeny plochy řádně obhospodařované a plochy 
neobhospodařované, na které podle názoru MZe finanční 
prostředky nepřísluší. Výjimkou jsou případy, kdy je 
posun termínu žádoucí z hlediska ochrany přírody, což 
již stávající podmínky přímých plateb umožňují 
prostřednictvím výjimky pro postupy dle zákona č. 
114/1992 Sb. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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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 Čl. I bod 2. - § 9 odst. 3 a 4: 
Odstavec 3 navrhované úpravy stanoví další náležitosti žádosti o 

poskytnutí platby pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí v případě diverzifikace plodin, na základě kterých 
Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin. 

Odstavec 4 navrhované úpravy poté stanoví, že pokud žádost 
nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3, Fond stanoví 
diverzifikaci plodin pouze pro jednu plodinu. 

Podle zvláštní části odůvodnění navrhovaná úprava poskytuje 
žadatelům v návaznosti na ustanovení stanovená přímo 
aplikovatelným právním předpisem jasný výklad podmínek pro 
poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí v rámci přímých plateb. 

 
Na úvod poznamenáváme, že pokud by se mělo jednat o výklad 

nařízení EU, jak naznačuje odůvodnění, tak dle judikatury SDEU nelze 
přijímat k nařízením EU vnitrostátní interpretační opatření formou 
obecně závazného právního předpisu (viz např. rozsudek Fratelli 
Zerbone C – 94/77 ze dne 31. ledna 1978 zejména body 26 a 27) a 
navrhovaná úprava by tak měla být vypuštěna. 

Dále není jasné, aniž je dotčeno výše uvedené, v návaznosti na 
která unijní ustanovení nařízení EU se podává výklad podmínek pro 
poskytnutí platby. Zřejmě se nejedná, nebo se nejedná pouze, o 
ustanovení čl. 72 nařízení EU č. 1307/2013, které jako jediné v tomto 
případě uvedeno v rozdílové tabulce a podle kterého členské státy 
mohou vyžadovat v žádostech uvedení dalších informací. 

Konečně není jasné, jaký cíl a dopad má mít navrhovaný odstavec 
4, kdy při nedodržení požadavků na obsah žádosti Fond stanoví 
diverzifikaci plodin pouze pro jednu plodinu. 

Navrhovaná úprava je tak poněkud zmatečná, když není jasný její 
vztah ke konkrétním ustanovením nařízení EU a její dopad. 

Je nutné navrhovanou úpravu řádně vysvětlit a popřípadě 
změnit.   

V případě, že se jedná o výklad nařízení EU, je nutné 
navrhovanou úpravu vypustit. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Odstavec 3 reaguje na podmínky diverzifikace plodin 
vyplývajících z čl. 44 nařízení (EU) č. 1307/2013 pro 
účely poskytnutí platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí. Navrhovaná úprava tak konkrétně stanovuje, 
že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede 
v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku, popř. u 
druhu zemědělské kultury standardní orná půda název 
plodiny a její výměru. V tomto smyslu bude doplněna 
příslušná část odůvodnění a rozdílová tabulka. 
 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. odstavec 4 
byl vypuštěn bez náhrady a odstavec 3 byl vložen do § 6 
- Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K Čl. I bod 4. - § 11 odst. 4 a 5: 
Navrhovaná úprava a odůvodnění je obdobné jako v případě Čl. 

I bod 2. - § 9 odst. 3 a 4, zde tedy pro případ ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, a s tím rozdílem, že pokud žádost nebude 
obsahovat náležitosti podle odstavce 4, Fond to posoudí jako 
porušení přímo použitelného předpisu EU. Poznámka pod čarou č. 
27) poté odkazuje na ustanovení čl. 46 nařízení EU č. 1307/2013. 

S ohledem na obdobné znění navrhované úpravy a odůvodnění 
zde uplatňujeme obdobnou připomínku jako K Čl. I bod 2. - § 9 
odst. 3 a 4. 

Co se týče té okolnosti, že Fond posoudí nedodržení 
obsahových náležitostí jako porušení nařízení EU, tak dále 
poznamenáváme, že požadavku právní jistoty v tomto případě 
bude lépe vyhovovat, pokud se přímo v textu navrhovaného 
ustanovení objeví ta povinnost, jejíž porušení je zde stanoveno 
jako právní fikce. Také není z předkládaného materiálu jasné, jaké 
konkrétní důsledky bude mít toto porušení unijní úpravy. Konečně 
navrhovaná úprava se může jevit jako nepřiměřená. Pokud žadatel 
neuvede např. pouze v některých (marginálních) případech 
požadované údaje, bude to na něj mít stejný dopad jako na 
žadatele, který tyto údaje neuvede ve většině případů nebo ani 
v jednom případě? 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Odstavec 4 reaguje na podmínky ploch využívaných 
v ekologickém zájmu vyplývajících z čl. 46 nařízení (EU) 
č. 1307/2013 pro účely poskytnutí platby pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí. Navrhovaná úprava tak konkrétně 
stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek 
žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního 
bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu a její 
výměru. V tomto smyslu bude doplněna příslušná část 
odůvodnění a rozdílová tabulka. 
 
Odstavec 4 byl vložen do § 6 - Žádost o poskytnutí 
jednotné platby na plochu zemědělské půdy. Odstavec 5 
byl z § 11 vypuštěn bez náhrady. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K rozdílové a srovnávací tabulce: 
V rozdílové tabulce jsou vykázány všechny odstavce § 10, 

kdežto návrh nařízení vlády se týká pouze doplňovaného odstavce 
6. 

V rozdílové tabulce je nutno uvést u § 10 pouze navrhovaný 
odstavec 6. 

Dále u § 10 je v rozdílové tabulce vykázána celá řada unijních 
ustanovení. Nicméně po redukci podle výše uvedené připomínky 
bude nutné zrevidovat i zde uvedená unijní ustanovení a uvést 
pouze ta, která navrhované úpravě skutečně odpovídají. Tato 
redukce bude mít vliv i na vymezení unijních ustanovení ve 
srovnávací tabulce. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
§ 10 byl z rozdílové tabulky vypuštěn, navrhovaná 
úprava není vymezena v příslušných unijních ustanovení. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K celexovým číslům a rozdílové tabulce: 
Uvedení celexových čísel u navrhovaných bodů 3. až 5. 

neodpovídá vymezení unijních předpisů v rozdílové tabulce a je tak 
nutno obě části předkládaného materiálu uvést do souladu.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text rozdílové tabulky a celexová čísla byla upravena ve 
smyslu připomínky. 
 
 
Rozpor byl odstraněn. 

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.  

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



10 
 

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 § 4 odst. 2: 
Součástí žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům je zákres 
dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě dílů půdních 
bloků v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Zákres musí být 
proveden v elektronické podobě. 
Odůvodnění: Požadavek vyplývající z čl. 17 odst. 1 a 2 
Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění. 
Tento požadavek by měl zjednodušit postup mezi SZIF a žadateli. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
809/2014 uvádí procentní vyčíslení žádostí, které mají 
být podány formou podle odstavce 1. V souladu s čl. 17 
odst. 3 tohoto nařízení, pokud žadatel není schopen 
předložit žádost o podporu elektronickou formou, 
příslušný orgán žadateli poskytne požadovanou 
technickou pomoc, nebo předtištěné tiskopisy a 
odpovídající grafické dokumenty v tištěné podobě. V 
tomto případě příslušný orgán přenese údaje obdržené 
od příjemce do geoprostorového formuláře žádosti o 
podporu, tzn., že stanovuje případy, ve kterých nemusí 
být zákres uskutečněn v elektronické podobě. 
Zároveň ani správní řád neukládá účastníkovi řízení 
povinnost doručovat správnímu orgánu pouze 
elektronicky, konkrétně § 45 správního řádu, resp. § 37 
stanoví, že je možné žádost podat písemnou formou. 
 
Na základě výše uvedeného tak nelze podmiňovat 
předložení zákresu pro účely prokázání skutečností 
požadovaných k žádosti pouze elektronickou podobou. 

2. K § 7 odst. 1: 
Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské 
půdy na minimální výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy 
zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na 
plochu zemědělské půdy. Do této výměry se nezapočítává 
výměra půdy s kulturou jiná kultura, která není způsobilá pro 
jednotnou platbu, 
Odůvodnění: V případě akceptace připomínky v rámci NV 
307/2014 Sb. ohledně definice změny zemědělské kultury „jiná 
kultura“, navrhujeme označit jinou kulturu jako nezpůsobilou pro 
SAPS. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná kultura 
podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. není způsobilá pro 
poskytnutí této platby“. 
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3. V § 9 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
„(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede 

v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí identifikační číslo dílu 
půdního bloku s kulturou orná půda. Žadatel u druhu zemědělské 
kultury standardní orná půda zároveň uvede název plodiny a její 
výměru, ze které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci 
diverzifikace plodin. 
 

(4) Pokud žádost o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle 
odstavce 3 neobsahuje žádné identifikační číslo dílu půdního 
bloku, Fond stanoví diverzifikaci plodin pouze pro jednu plodinu. 
Pokud u dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda není 
uvedena plodina, Fond u takového dílu půdního bloku stanoví jako 
plodinu „orná bez plodiny“. 
Odůvodnění:  
Odst. 3: Do deklarace DP se již z předtisků dotahují pouze DPB 
s kulturou R, U, G. Cílem zpřesnění tohoto znění je, aby žadatelé 
neuváděli i DPB s jinými kulturami – např. S nebo D, kde také 
mohou uvádět druh plodiny. 
Odst. 4 Nutno přeformulovat: 
1) Pokud nebude možné DPB číselně identifikovat nebo nebude 

uvedená výměra, tento DPB se nezapočítává do deklarace DP 
(SWK I DPB vyloučí z dotace). 

2) Z původní textace vyplývá, že i v případě, že žadatel neuvede 
jednu z více plodin, pro DP mu započítáme pouze jednu. 

Pokud by žadatel uvedl DPB s plodinou, ale bez výměr – tyto DPB 
jsou nezpůsobilé (nemohu si brát výměru z LPIS – ta není 
deklarovaná). 

Akceptováno částečně. 
Text odst. 3 byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Odst. 4 byl na základě připomínky Úřadu vlády – odboru 
kompatibility vypuštěn bez náhrady. 
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4. K § 10 odst. 6: 
Z textu není zřejmé, k čemu se výměra 0,01 ha vztahuje.  
Hodnotí se každá jednotlivá plocha, nebo součet ploch na 1 DPB, 
nebo se jedná o součet ploch na všech DPB žadatele? 

Akceptováno. 
Limit výměry o velikosti 0,01 ha se vztahuje na jednu 
plochu porušení vztahující se k environmentálně citlivé 
ploše jednoho dílu půdního bloku. V zájmu větší 
srozumitelnosti navrhované úpravy bude § 10 odst. 6 
doplněn následovně: 
„(6) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie25) se nejedná 
v případě jednotlivé environmentálně citlivé plochy 
menší než 0,01 ha.“. 
 
Dále na základě analýzy technické implementace odst. 6 
do systému LPIS bylo navrženo v odst. 7 ustanovení 
týkající matematického zaokrouhlování na 2 desetinná 
místa. Návrhem dojde ke sladění s již používanými 
postupy u ostatních dotačních režimů.   

5. K § 14 odst. 2 písm. a): 
(2) Souvrať je plocha části dílu půdního bloku, 
a) která je udržována minimálně od doby založení porostu plodiny 
uvnitř dílu půdního bloku (dále jen "hlavní plodina") minimálně do 
15. července kalendářního roku, 
Odůvodnění: Bude-li mít jako hlavní plodinu žadatel ozim (zaseje 
2016 na podzim) a jako plodinu pro souvrať vybere z 
vyjmenovaných plodin hořčici, která je jařinou, tudíž se bude sít na 
jaře (únor/březen) 2017. Z agronomického hlediska je to v pořádku, 
ale z legislativního si to protiřečí. Protože tím pádem žadatel 
nedodrží podmínku udržování souvratě od doby založení porostu 
hlavní plodiny uvnitř DPB (i když se jedná o dotační žádost 2017, 
takže v tu dobu se jařina bude teprve zasévat), protože nemohl 
udržovat jařinu na ploše s hl. plodinou ozimem. 

Vysvětleno. 
„Udržováním“ souvrati v § 14 odst. 2 písm. a) se rozumí 
založení pásu souvrati, který je vyčleněn společně se 
založením porostu hlavní plodiny a tento výklad bude 
rozveden pro lepší srozumitelnost v metodické příručce 
k přímým platbám pro r. 2017. 
 
Tím, že v § 14 odst. 2 písm. b) bude doplněna povinnost 
zajistit souvislý porost plodin na souvrati v období 
minimálně od 1. června do 15. července, tak bude 
zřetelné, že plodina na souvrati nemusí být vyseta 
zároveň s hlavní plodinou, která se vysévá v dřívějším 
období. 
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6. K § 14 odst. 2 písm. b): 
b) na které se nachází souvislý porost plodin uvedených v odstavci 
3   v období   minimálně od 1. června do 15. července kalendářního 
roku, tyto plodiny jsou zároveň  jiné než je hlavní plodina, nevyužijí 
za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z dílu půdního 
bloku, ani paseny a 
Odůvodnění: úprava v souvislosti s připomínkou k § 14 odst. 2 
písm. a) 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

7. Návrh na vypuštění § 20 odst. 7 a doplnění § 32 odst. 6 
§ 20 odst. 7 
(7) Pokud žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor 
určených pro výrobu škrobu nedoložil účetní doklad nebo potvrzení 
podle odstavce 5, Fond žádost zamítne. 
 
§ 32 odst. 6 
(6) Za nesplnění podmínek pro poskytnutí dobrovolné podpory 
vázané na produkci se považuje rovněž nepředložení dokladů 
podle § 22 odst. 5 písm. a) a b) nebo § 23 odst. 5 písm. a) a b). 
 
Odůvodnění: Důvodem zrušení § 20 odst. 7 a doplnění § 32 odst. 6 
je sjednocení textace udělení sankce, respektive zamítnutí 
dotačních titulů tak, aby znělo pro všechny tři tyto dotační tituly 
stejně. Dle zkušeností z odvolacích komisí „Přímých podpor“ je dle 
našeho názoru reflektovat případy pozdě podaných účetních 
dokladů nebo jejich nepředložení vůbec, a to u opatření podle § 20, 
§ 22 a § 23 jednotně. Z hlediska zajištění fungování nastavených 
kontrolních a sankčních mechanismů nelze žadatele vyzývat ve 
smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., v případě nedoložení 
účetního dokladu v hmotněprávní lhůtě, neboť se nejedná o 
neúplnou žádost, ale o porušení podmínky váznoucí na vyhovění 
žádosti samotné.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Na základě připomínky došlo k vypuštění odstavce 7 v 
§ 20 a doplnění § 32 odst. 6 o povinnost doložení 
dokladů nebo potvrzení podle § 20 odst. 5 následovně: 
„Za nesplnění podmínek pro poskytnutí dobrovolné 
podpory vázané na produkci se považuje rovněž 
nepředložení dokladů a potvrzení podle § 20 odst. 5 
písm. a) a b) nebo nepředložení dokladů podle § 22 
odst. 5 písm. a) a b) nebo § 23 odst. 5 písm. a) a b).“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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8. K § 31 odst. 1: 
Žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov 
kozy je osoba podle § 2 odst. 1, která nejméně od 15. května do 
11. září příslušného kalendářního roku chová a pase bahnice, 
popřípadě kozy, na trvalých travních porostech nebo na travních 
porostech evidovaných na žadatele v evidenci využití půdy a na 
hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle 
plemenářského zákona. 
Odůvodnění: Ze současného znění jasně nevyplývá, že plochy, na 
kterých jsou zvířata pasena, musí být evidovány v LPIS na 
žadatele. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„Žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo 
na chov kozy je žadatel podle § 2, který nejméně od 15. 
května do 11. září příslušného kalendářního roku chová 
a pase bahnice, popřípadě kozy, na trvalých travních 
porostech nebo na travních porostech evidovaných na 
žadatele v evidenci využití půdy a na hospodářství 
registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského 
zákona.“. 
 
Úpravou dojde ke zpřesnění podmínky stanovené § 31 
odst. 1, aniž by došlo ke změně rozhodovací praxe 
v rámci odvolacích řízení. 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K § 7 odst. 6: 
V souvislosti s novelou zákona o vinohradnictví a vinařství (ZVV), 
která je v současné době před 3. čtením (viz sněmovní tisk 712/0), 
se nově v návrhu novely v § 4 odst. 2 zakazuje pěstování rychle 
rostoucích dřevin (RRD) ve viniční trati. V navrhované novele ZZV 
je tak pěstování RRD ve viničních tratích rovněž podle § 39 odst. 3 
písm. a) správním deliktem. 
 
Dovolujeme si upozornit, že v platném nařízení vlády č. 50/2015 
Sb. je v § 7 odst. 6 uvedeno: „V případě zemědělské kultury rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích lze 
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na 
druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve 
výmladkových plantážích v České republice s maximální délkou 
jejich sklizňového cyklu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení“.  
  
Ve vazbě na novelu zákona o ZVV, kdy má být pěstování RRD ve 
viničních tratích správním deliktem, navrhujeme tuto skutečnost 
zohlednit při poskytování jednotných plateb na plochu zemědělské 
půdy na ty druhy RRD nacházejících se právě ve viničních tratích. 

Vysvětleno. 
Skutečnost, že pěstování rychle rostoucích dřevin na 
viniční trati, bude na základě novely zákona o 
vinohradnictví a vinařství správní deliktem, je nadbytečné 
opakovat tuto právní úpravu v nařízení vlády.  
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Svaz měst a 
obcí ČR 

K § 3:  
I. varianta - v § 3 odst. 3 – vypustit text „odstavcích 1 a 2“ a 
nahradit jej textem: „odstavci 1 a podíl nezemědělských činností 
stanovených podle odstavce 2 činí alespoň 25 % celkových 
příjmů žadatele,“ 
(3) V případě, že se žadatele o poskytnutí přímé platby 
zemědělcům podle § 2 týkají podmínky stanovené v odstavcích 
odstavci 1 a podíl nezemědělských činností stanovených 
podle odstavce 2 činí alespoň 25 % celkových příjmů žadatele, 
současně s žádostí o poskytnutí přímé platby zemědělcům 
b) II. varianta - v § 3 doplnit nový odst. 5 – „Zemědělská činnost 
není zanedbatelná, pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout přímé platby, činí alespoň 10 hektarů.“ 
Odůvodnění: Majitelé lesů, resp. jimi založené či zřízené lesnické 
podniky, hospodaří vedle lesní půdy také na půdě zemědělské. 
Diverzifikace činností zemědělských potažmo lesnických podniků je 
velkým přínosem pro rozvoj venkova, neboť umožňuje zachování 
pracovních míst a získání nových zdrojů příjmů těchto podniků. Za 
stávající legislativy však nemohou lesnické podniky, které zároveň 
např. pronajímají budovy (plochy) hájenek nebo lesoven svým 
zaměstnancům, splnit podmínku aktivního zemědělce a na přímé 
platby zemědělcům dosáhnout, byť na zemědělské půdě hospodaří.  
Postup spočívající v účelovém zakládání dalších obchodních 
korporací s cílem získání podpory z jednotlivých programů 
nepovažujeme z principu za správný, neboť namísto ucelené podpory 
aktivit ve venkovských oblastech vede k nárůstu administrativní 
zátěže žadatelů.  
Navrhovaná úprava nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, by 
v souladu s podmínkami aktivního zemědělce definovanými v čl. 9 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 umožnila 
lesnickým podnikům, které hospodaří na zemědělské půdě, dle 
našeho názoru, oprávněný přístup k těmto přímým platbám.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Kritérium aktivního zemědělce bylo nastaveno jako 
kompromisní řešení požadavků jednotlivých odborných 
nevládních organizací, jejichž postoje jsou v tomto 
ohledu velmi rozdílné. Nastavení reflektuje základní 
minimální podmínky, stanovené evropským právním 
rámcem. Domníváme se, že takto zásadní navrhovaná 
úprava v mezidobí programového období není zcela 
vhodná, a to zejména z hlediska stability dotačního 
prostředí.  
 
Pokud jde o I. variantu, v souladu s příslušnou evropskou 
legislativou k přímým platbám by ČR musela zajistit 
individuální posuzování každého žadatele, aby ověřila, 
že právě v jeho případě není zemědělství okrajovou 
činností. Při takovém postupu není jasné, podle jakých 
objektivních kritérií posuzovat, pro koho je zemědělská 
činnost okrajová, a pro koho naopak není zanedbatelná.  
Naopak postup představuje ryze subjektivní 
vyhodnocování, což by při počtu 30 tisíc subjektů 
znemožnilo požadované zkrácení administrativních lhůt, 
tím i vyplácení. Zároveň připomínáme princip rovného 
zacházení se žadateli, jehož zajištění je při subjektivním 
posuzování poměrně rizikové.  
Pokud jde o II. variantu, Evropská komise při využití 
takovéhoto kritéria dlouhodobě deklaruje, že by mělo být 
min. ve výši průměrné velikosti zemědělského podniku 
v příslušném členském státě EU včetně požadavku na 
obhájení velikosti. Průměrná velkost zemědělského 
podniku v ČR stanovená v příloze VIII nařízení (EU) č. 
1307/2013 (na základě údajů Eurostatu z roku 2007) činí 
89 ha. Tímto považujeme návrh kritéria za neobhajitelný 
při jednání s EK. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Družstevní 
asociace ČR 

  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  1. K § 10, odst. 1 písm. g): 
Požadujeme opakovaně již několik let změnit znění z „ve 3. 
aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí“ na „ ve 3b 
aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí“ 
Odůvodnění: Aplikační pásmo 3a u nitrátově zranitelných oblastí v 
regionu se vztahuje na půdy jílovité, kde riziko vyplavení je 
podstatně nižší než u půd lehkých, které jsou zařazeny do 
aplikačního pásma 3b. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava podléhá notifikační povinnosti 
členského státu vůči Evropské komisi, tzn. odůvodnění a 
obhajobě změny původně vymezených 
environmentálních citlivých ploch trvalých travních 
porostů. Výměra oblastí, na které se požadavek 
vztahuje, je vůči ostatním plochám ECP významná, resp. 
převažující, čímž je obhajoba tak výrazného snížení 
chráněných travnatých ploch oproti původnímu nastavení 
v ČR komplikovaná a dlouhodobá záležitost.  
S ohledem na standardní legislativní proces a technické 
zajištění příjmu žádostí pro rok 2017 je návrh řešen 
v delším časovém horizontu, rovněž s ohledem na 
očekávané změny vymezení erozně ohrožených oblastí. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K § 3: 
Zpřesnění pojmu aktivního zemědělce. 
Odůvodnění: Požadavek vykazování příjmu jako kolonka 
v daňovém přiznání, čímž by se zjednodušila administrace přímých 
plateb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Na základě požadavku nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 639/2014 je nezbytné, aby zemědělec 
předložil ověřitelný důkaz o výši příjmů.  
Bohužel není k dispozici jiný nástroj či postup, který by 
jako ověřitelný postup mohl být využit. MZe opakovaně 
žádá Ministerstvo financí o spolupráci při nalezení jiného 
řešení, např. právě prostřednictvím navrhovaného 
zavedení výkaznictví příjmů ze zemědělské činnosti do 
formuláře daňového přiznání, avšak při těchto 
projednáních nebyla prozatím nalezena shoda 
zúčastněných institucí na řešení této věci. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 10 odst. 6: 
Požadujeme 0,01 ha změnit na 5 % 
Odůvodnění: Procentuální vyjádření je podle našeho názoru 
v tomto případě lépe aplikovatelné, navržených 5 % je dle postřehů 
z praxe adekvátní. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh MZe je založen na stanovisku Evropské komise 
týkající se postupu stanovení a výpočtu sankcí za 
porušení podmínek pro poskytnutí platby pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí, tedy výkladu legislativních ustanovení.   
K navrhované procentuální úpravě bohužel není pro 
členské země k dispozici legislativní zmocnění.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K Odůvodnění – str. 3, tabulka Dobrovolná podpora vázaná na 
produkci na období 2016-2020 
Požadujeme vysvětlení: Nepočítá se s navýšením u citlivých 
komodit z 15% na 25% v roce 2018? 
Odůvodnění: Obsah této tabulky nebere v úvahu jednání o 
navýšení v roce 2018. 

Vysvětleno. 
Čl. 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1307/2013 neumožňuje ČR navýšit celkovou alokaci 
v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci na více 
než 15 %. ČR je na maximálním stropu pro citlivé sektory 
v rámci přímých plateb. 
Navýšení je tak možné pouze za předpokladu úpravy 
výše uvedeného základního nařízení, což Evropská 
komise v tuto chvíli vylučuje. 
Navýšení alokace na citlivé komodity patří mezi klíčové 
požadavky MZe v rámci nastavení přímých plateb. Tento 
bod je aktivně vznášen na všech relevantních pracovních 
skupinách a jednáních, v současné době zejm. v rámci 
revize Víceletého finančního rámce 2014 – 2020 (tzv. 
Omnibus) či směrem k budoucí Společné zemědělské 
politice.  

V Praze dne 28. července 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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