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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 48824/2016-MZE-12154, ze dne 6. října 2016, s termínem dodání stanovisek do 27. října 2016, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K odůvodnění: 
V kapitole 3.2. „Varianta 2“, na str. 4 se uvádí „Přijetí novely 
nepředpokládá výrazně zvýšené finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty“. Z dané formulace lze vyvozovat, že 
finanční dopady sice nebudou VÝRAZNĚ zvýšené, avšak k jejich 
zvýšení přesto dojde. Zároveň v části „Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad“ není vůbec zmíněn očekávaný dopad 
navrhované právní úpravy ve vztahu ke státnímu rozpočtu. 
Požadujeme tyto nedostatky napravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky:  
„3.2. Varianta 2 
Přijetí novely nepředpokládá finanční dopady na státní 
rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty, ani nepříznivé 
dopady na životní prostředí. Nedojde ke zvýšení 
administrační náročnosti pro uživatele ani pro Státní 
zemědělský intervenční fond, který provádí aktualizaci 
evidence půdy. Nepředpokládají se významné změny v 
informačních systémech.“. 
 
Vzhledem k redukci navržených změn nebude mít 
předkládaný materiál finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. Upozorňujeme, že podle čl. 58 odst. 8 se doplnění nové věty 
(nových vět) do stávajícího odstavce vyjadřuje slovy "V § ... se na 
konci odstavce ... doplňuje věta. V tomto směru doporučuje upravit 
text novelizačních bodů 1, 3, 5 a 6. 

Vysvětleno. 
Novelizační body byly vypuštěny z důvodu akceptace 
připomínky MŽP. 
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K bodu 4 (§ 3 odst. 10): 
Doporučujeme v návrhu textu uvedeného novelizačního bodu za 
slova „§ 3 odst. 10“ vložit slova „větě první“., 

Neakceptováno. 
Slovo „osázena“ se v celém odstavci vyskytuje pouze 
jednou, je proto nadbytečné upřesňovat, že se jedná o 
větu první. 

2. V „Odůvodnění“ na straně 6 není uveden finanční dopad na 
státní rozpočet. Požadujeme údaje doplnit. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Vzhledem k redukci navržených změn nebude mít 
předkládaný materiál finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K bodu 1: 
Bod 1 se požaduje vypustit.  
Odůvodnění: U vymezení standardní orné půdy a u úhoru se 
stanovuje, že „plocha s rostlinami, které svým kořenovým 
systémem nejsou spojeny s půdou dílu půdního bloku, na němž 
jsou rostliny pěstovány, se nepovažuje za standardní ornou půdu“.  
Jedná se patrně o právní fikci, kdy skutečnost, že rostliny se 
nachází na orné půdě (standardní orná půda či úhor), byť s ní 
nejsou spojeny svými kořeny, má za důsledek, že nepůjde o 
standardní ornou půdu, resp. úhor.   
Důsledkem tohoto ustanovení tak může být, že se právní fikcí 
zpochybní charakter zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je 
terminologicky napojen na předpisy na úseku katastru nemovitostí 
a katastrální vyhláška ohledně druhu pozemku je zas přímo 
navázána na novelizované nařízení vlády č.307/2014 Sb., mohou 
být dopady navrhovaného ustanovení i na aplikaci zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu.  
Při stanovení, že se nejedná o standardní ornou půdu či úhor, 
vzniká otázka, o jaký druh pozemku se tedy jedná. Vzhledem 
k povinnostem daným v zákoně o ochraně zemědělské půdy (§ 3, § 
3a, § 9 a další) je navržená právní úprava z hlediska zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu nepřijatelná. Přijatelným 
řešením by mohlo být výslovné zakotvení, že rozporovaný text se 
uplatní pouze pro účely nařízení vlády (dotací). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Navrhovaná změna nebude doplněna do definice žádné 
zemědělské kultury (standardní orná půda, úhor, travní 
porost, školka, jiná trvalá kultura, jiná kultura). 
Problematika bude řešena na metodické úrovni. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K bodu 2: 
V bodu 2 se požaduje vypustit poslední věta. 
Odůvodnění: Viz odůvodnění k bodu 1. 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Navrhovaná změna nebude doplněna u žádné ze 
zemědělských kultur (R, U, G, K, J, O). Problematika 
bude řešena na metodické úrovni. 
 
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 

1. Odůvodnění, Obecná část: 
Upozorňujeme na skutečnost, že dle čl. 14, odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, jakož i dle čl. 7.2, písm. b) Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (viz usnesení vlády č. 75 a č. 76 ze 
dne 3. 2. 2016) se uvede Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace jako samostatná část materiálu, kterým se návrh nařízení 
vlády předkládá vládě a Legislativní radě.   

Akceptováno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla 
vložena jako samostatná část materiálu, který se 
předkládá vládě. 

2. Identifikace dotčených subjektů: 
Doporučujeme rozšířit okruh uvedených dotčených subjektů. 
Odůvodnění: Na základě údajů, které předkladatel uvádí v rámci 
Závěrečné zprávy RIA, se lze domnívat, že mezi dotčené subjekty 
rovněž patří například Státní zemědělský intervenční fond 
(aktualizuje evidenci půdy) či Ministerstvo zemědělství (jakožto 
orgán rozhodující o námitce vůči oznámení Fondu). 

Akceptováno. 
Okruh dotčených subjektů byl rozšířen ve smyslu 
připomínky. 

3.  Implementace doporučené varianty a vynucování: 
Doporučujeme upřesnit způsob implementace a vymezit procesy  
pro vynutitelnost navrhované právní úpravy.  
Odůvodnění: Kromě orgánu veřejné správy, který má být za 
implementaci odpovědný, by měl předkladatel popsat proces 
implementace; činnosti, které budou regulované subjekty nuceny 
provádět v důsledku realizace právní úpravy v praxi; identifikovat 
případná rizika spojená s implementací; vymezit mechanismy pro 
zajištění jejího dodržování, nástroje pro odhalování jejího 
případného porušování a sankce za toto porušení. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn ve smyslu připomínky. 

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Doporučujeme z obecné části odůvodnění vypustit nařízení EU 
č. 1306/2013, 640/2014 a 809/2014, jelikož se jich návrh nařízení 
vlády zřejmě přímo netýká. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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2. S ohledem na to, že návrh nařízení vlády de facto reaguje na 
doporučení Evropské komise, doporučujeme vykázat jako 
implementační i ustanovení týkající se vyloučených ploch. 

 

3. K Čl. I bodům 1., 3., 5. a 6.:  
Podle zvláštní části odůvodnění výše uvedených novelizačních 

bodů se jedná o reakci na výklad Evropské komise, kdy určité 
plochy, u kterých nedochází k interakci mezi rostlinami a jejich 
kořeny s půdou, nejsou způsobilé pro evidenci v LPIS a tedy ani 
pro přímé platby. Tedy tyto plochy by neměly být způsobilé obecně 
pro evidenci v LPIS a pro přímé platby.  

Doporučujeme zvážit, zda nebude vhodnější vymezit 
nezpůsobilé plochy pro druhy zemědělských kultur uvedené v § 3 
obecným způsobem, samostatným odstavcem, než navrhovaným 
způsobem. Zde se mj. nabízí otázka, zda jejich výslovné neuvedení 
např. u travních porostů (odstavec 3), trvalých travních porostů 
(odstavec 5) nebo u rychle rostoucích dřevin (odstavec 10) 
nezpůsobí do budoucna interpretační a aplikační potíže v tom 
smyslu, že adresáti právní normy budou plochy, které mají být 
považovány za vyloučené, naopak považovat za plochy 
nevyloučené a tedy relevantní pro přímé platby. 

Akceptováno. 
Text novely nařízení vlády byl redukován o úpravu 
nezpůsobilých způsobů hospodaření u zemědělských 
kultur z důvodu zásadní připomínky ministerstva 
životního prostředí, která byla akceptována. 
 
Problematika bude řešena na metodické úrovni. 

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.  
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Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

1. K úvodní větě nařízení vlády: 
Zmocňovací ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
uvedená v úvodní větě byla dotčena jen zákonem č. 128/2003 Sb., 
zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 291/2009 Sb. a zákonem 
č. 179/2014 Sb. Ostatní zákony ve výčtu být uvedeny nemají. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K úvodní větě čl. I: 
Za slovo „vztahů“ doporučuji vložit slova „ve znění nařízení vlády 
č. 61/2016 Sb.,“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodům 1, 3 a 5: 
Slovo „textu“ doporučuji vypustit, neboť užití obratu „na konci textu“ 
vyjadřuje, že se doplňuje text před znaménko, tj. před tečku, čárku 
nebo středník. V daných případech však se věty doplňují za tečku.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bod 4: 
Slovo „slovy“ je nutné nahradit slovem „slova“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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 § 3 odst. 3: 
(3) Travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná 
orná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných pícnin podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná 
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 
politiky7) na přírodních plochách nebo uměle vytvořených plochách, 
která je zahrnuta do střídání plodin uživatele půdy na dobu kratší 
než 5 let. Za travní porost se nepovažuje plocha s rostlinami, 
které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou dílu 
půdního bloku, na němž jsou rostliny pěstovány. 
Odůvodnění: Vložená věta má eliminovat evidování travních 
koberců pěstovaných např. na fóliích v LPIS. Vyjádření EK je 
takové, že trávníkové koberce nejsou způsobilé pro přímé platby. 
Návrh vzchází z jednání se zástupci MZe. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 
Připomínka nebyla akceptována z důvodu rozporu se 
zásadní připomínkou Ministerstva životního prostředí, 
která byla akceptována. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K § 3 odst. 11: 
(11) Jinou trvalou kulturou6) se rozumí zemědělsky 
obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou6), která není 
uvedena v odstavcích 6 až 10 nebo plocha, na které se 
nacházejí ovocné stromy o minimálním počtu 10 kusů a 
minimální hustotě 100 životaschopných jedinců na 1 hektar 
dílu půdního bloku anebo ovocné keře o minimálním počtu 80 
kusů a minimální hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 
hektar dílu půdního bloku a zároveň tato plocha nesplňuje 
definici podle §3 odst. 8, nebo plocha odpovídající definici 
podle ust. § 5 odst. 3. Za jinou trvalou kulturu se nepovažuje 
plocha s rostlinami, které svým kořenovým systémem nejsou 
spojeny s půdou dílu půdního bloku, na němž jsou rostliny 
pěstovány. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava zpřesňuje vzájemné vymezení 
kultur trvalý travní porost a jiná trvalá kultura. 
Návrh vzchází z jednání se zástupci MZe. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno: 
Připomínka nebyla akceptována. Uvedené je řešeno 
v přímo použitelném předpise - v  nařízení Komise 
640/2014, čl. 10.  
Navrhované upřesnění definice nepokrývá výraznou část 
sporných situací vznikajících při procesu aktualizace 
evidence půdy. Detailněji bude řešeno na metodické 
úrovni. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 3 odst. 15: 
(15) Jinou kulturou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda 
s kulturou neuvedenou v odstavcích 2 až 14 nebo půda, na níž se 
nachází plochy s kulturami uvedenými v odstavcích 2 až 11, 
přičemž souvislá plocha žádné z uvedených kultur kulturou 
nedosahuje plochy 100m2. Za jinou kulturu se nepovažuje 
plocha s rostlinami, které svým kořenovým systémem nejsou 
spojeny s půdou dílu půdního bloku, na němž jsou rostliny 
pěstovány. 
V případě akceptace následující připomínky k nařízení vlády č. 
50/2015 Sb., kde nový text § 7 odst. 1 zní 
(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 **), 
Navrhujeme následující: 
(15) Jinou kulturou se rozumí zemědělská obhospodařovaná 
půda s kulturou neuvedenou v odstavcích 2 až 14 nebo půda, na 
níž se nachází plochy s kulturami uvedenými v odstavcích 2 až 
11, přičemž souvislá plocha žádné z uvedených kultur 
kulturou nedosahuje plochy 100m2. Za jinou kulturu se 
nepovažuje plocha s rostlinami, které svým kořenovým 
systémem nejsou spojeny s půdou dílu půdního bloku, na 
němž jsou rostliny pěstovány. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava má za cíl přiblížit legislativní definici 
praxi. V dokumentu Metodika pro EP určená pro farmáře je k jiné 
kultuře uvedeno: 
„Jde např. o smíšené plochy travního porostu a malých políček. Tyto 
plochy nesplňují definici travního porostu kvůli rozorané ploše a 
zároveň vlastní plocha, kterou by šlo jinak považovat za ornou půdu, 
nesplňuje podmínku pro zaevidování jako samostatný DPB, protože je 
menší než 100 m2. Typickým příkladem mohou být záhumenky, které 
obsahují mix různých druhů zemědělských kultur.“ 

Neakceptováno. 
Připomínka nebyla akceptována z důvodu rozporu se 
zásadní připomínkou Ministerstva životního prostředí, 
která byla akceptována.  
 
Problematika bude řešena na metodické úrovni. 
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

 Bez připomínek.   

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
V Praze dne 21. září 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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