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

 
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. 50324/2017-MZE-12154, ze dne 3. října 2017, s termínem dodání stanovisek do 24. října 2017, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. K Odůvodnění, Obecná část – Předpokládaný hospodářský 
a finanční dosah …… 
Úvodní odstavec této části požadujeme upřesnit v tom smyslu, že 
příslušné finanční prostředky na přímé platby ve výši 22,404 mld. 
Kč i na PVP ve výši 0,732 mld. Kč jsou obsaženy v návrhu zákona 
o státním rozpočtu ČR na rok 2018 v kapitole 329 – Ministerstvo 
zemědělství, a to včetně doplnění provázanosti na rozpočet SZIF 
na rok 2018, který tyto podpory administruje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven následovně: 
„Finanční prostředky na přímé platby ve výši 22,404 mld. 
Kč a na přechodné vnitrostátní podpory ve výši 0,732 
mld. Kč jsou obsaženy v návrhu zákona o státním 
rozpočtu ČR na rok 2018 v kapitole 329 – Ministerstvo 
zemědělství. Schválení těchto finančních prostředků se 
předpokládá v prosinci tohoto roku. Tato výše odpovídá 
národnímu stropu pro přímé platby pro rok 2018 s 
použitím kurzu 26 Kč/EUR a je plně kryta z příjmů 
Evropské unie. Finanční prostředky na poskytnutí 
přechodné vnitrostátní podpory ve výši 0,732 mld. Kč za 
rok 2017 budou hrazeny z národních zdrojů.“. 
 
Při poskytování těchto finančních prostředků SZIF 
vychází z přidělených dotací z kapitoly 329 - Ministerstvo 
zemědělství.“. 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K Čl. I, bod 2: 
Neoznačený text na konci nového znění § 7 odst. 3 je třeba uvést 
jako samostatný odstavec a následující odstavce odpovídajícím 
způsobem přečíslovat. 

Vysvětleno. 
Text odstavce 3 byl upraven následovně: 

„(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů 
je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) 
provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. 
července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 
31. července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pokud není pro 
daný díl půdního bloku stanoveno jinak 
a)  agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení 

vlády č. 75/2015 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, opatřením 
ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 
Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak26), nebo  

b)  prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j 
zákona o zemědělství;  

podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července 
příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku se nevztahuje na plochu 
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °.“. 
 
Důvodem, proč nebyl dovětek označen jako nový 
odstavec 4, je provázanost s dalšími nařízeními vlády. 
V těchto nařízeních je odkazováno na následující 
odstavce a kvůli novému odstavci 4 by bylo nezbytné 
novelizovat v nich uvedené odkazy.  
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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  

1. K návrhu nařízení vlády: doporučujeme zvážit, zda by 
v úvodní větě nemělo být uvedeno i zmocňovací ustanovení 
§ 2c odst. 5 zákona o zemědělství, které je zmíněno v 
odůvodnění v prvním odstavci na str. 3. Dále navrhujeme 
doplnit chybějící novely zákona o Státním zemědělském 
intervenčním fondu, a to zákony č. 128/2003 Sb. a č. 179/2014 
Sb. 

Akceptováno. 
Chybějící novely zákona č. 256/2000 Sb. byly doplněny. 
Zmocňovací ustanovení § 2c odst. 5 zákona o 
zemědělství bylo z odůvodnění odstraněno. 
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2. K návrhu nařízení vlády, bodu 2: doporučujeme text úvodní 
části nového znění § 7 odst. 3 formulačně upravit tak, aby byl 
přehledný, dále doporučujeme upravit interpunkci a v celém 
ustanovení § 7 pak sladit odkazy na jiné právní předpisy. 

Akceptováno částečně. 
Text odstavce 3 byl upraven následovně: 

„(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů 
je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) 
provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. 
července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 
31. července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pokud není pro 
daný díl půdního bloku stanoveno jinak 
a)  agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení 

vlády č. 75/2015 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, opatřením 
ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 
Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak26), nebo  

b)  prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j 
zákona o zemědělství;  

podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července 
příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku se nevztahuje na plochu 
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °.“. 

3. K návrhu nařízení vlády, bodu 7: s ohledem na vložení 
nového odstavce 5 do § 13 doporučujeme dosavadní odstavce 
5 a 6 označit jako odstavce 6 a 7. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K návrhu nařízení vlády, bodu 10: doporučujeme odstranit 
nadbytečnou čárku v písm. b) za slovem „roku“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K návrhu nařízení vlády, bodu 14: doporučujeme odstranit 
čárku v písm. b) za slovem „rostlin“ (viz čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády) a zvážit uspořádání slov v písm. 
c), neboť v navrhované podobě je text nepřehledný. 

Akceptováno částečně. 
Čárka na konci písmene b) označuje konec věty vedlejší, 
která je uvozena spojkou „na kterou“. 
Slovosled v písmenu c) byl upraven následovně: 
„c) na které je po sklizni jednoletých plodin do 31. října 
příslušného kalendářního roku založen porost ozimé 
plodiny, nebo pokud do 31. října posledního 
kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou 
dojde k zapravení porostu víceletých plodin.“. 

6. K odůvodnění: doporučujeme doplnit zdůvodnění, proč nebyla 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace dle 
čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K odůvodnění, str. 1: ve výčtu předpisů EU doporučujeme 
vypustit čárku za číslem konkrétního právního předpisu. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K odůvodnění, str. 2 a 3: v názvu nařízení Komise (EU) č. 
641/2014 doporučujeme uvést správně slovo „stanoví“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K odůvodnění, str. 3: v posledním odstavci doporučujeme v 
návaznosti na čl. 14 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády slovo „dosah“ nahradit slovem „dopad“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. K odůvodnění, str. 4: za slova „Zhodnocení současného 
stavu“ doporučujeme vložit slovo „a“ a doplnit vyhodnocení 
korupčních rizik podle Metodiky hodnocení korupčních rizik 
vydané Úřadem vlády ČR, neboť navrhovaná změna právní 
úpravy přináší jistý korupční potenciál, což ostatně vyplývá i z 
obsahu odůvodnění dopadů návrhu nařízení na podnikatelské 
prostředí v ČR. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Pokud jde o vyhodnocení korupčních rizik, doplňujeme, 
že předkládaná novela nařízení vlády č. 50/2015 byla 
zpracována v souladu s Metodikou hodnocení 
korupčních rizik vydanou Úřadem vlády ČR. 

11. K odůvodnění, zvláštní části: doporučujeme užívané 
zkratky, které nelze považovat za obecně známé, při prvním 
užití vysvětlit a slovo „greening“ použité v odůvodnění k bodu 4 
na str. 5 navrhujeme nahradit českým pojmem.  

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

12. K odůvodnění, str. 6: doporučujeme doplnit odůvodnění k 
bodu 9, neboť odkaz na odůvodnění úpravy § 11 (je obsaženo 
ve dvou bodech) není jednoznačný. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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13. K rozdílové tabulce: upozorňujeme, že text § 10 odst. 7 
uvedený v tabulce není totožný s textem uvedeným v návrhu 
nařízení, a doporučujeme doplnit aktuální rozdílovou tabulku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

1. K úvodní větě: 
Upozorňujeme, že předmětné ustanovení zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu bylo mimo uvedené také 
novelizováno zákonem č. 179/2014 Sb., který by v úvodní větě měl 
být také uveden. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 
uvedeném.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K  čl. I, bod 7.:  
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětným novelizačním bodem se 
navrhuje vložit nový odstavec mezi odstavce stávající, měly by být 
všechny následující odstavce přečíslovány. Doporučujeme doplnit 
závěr bodu novely, ve smyslu čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních 
pravidel vlády.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I, bod 10.: 
Vzhledem ke skutečnosti, že zkratka „hlavní plodina“ není 
v zamýšlené podobě novelizovaného právního předpisu vícekrát 
obsažena, nepovažujeme za vhodné tuto zkratku zavádět. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno. 
V souvislosti s uplatněnými připomínkami zůstane § 14 
zachován, tzn. s ním i pojem „hlavní plodina“. 

4. K čl. I, bod 14.:  
Upozorňujeme, že v navrhovaném znění je obsažen kumulativní 
výčet, dle čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, a na 
konci navrhovaného pododstavce b) by tak před slovem „a“ neměla 
být uvedena čárka. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Neakceptováno. 
Čárka na konci písmene b) označuje konec věty vedlejší, 
která je uvozena spojkou „na kterou“. 
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Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 4 – k § 10 odst. 7:  
Navrhujeme stanovit, k jakému datu bude míra erozní ohroženosti 
zemědělské půdy v evidenci využití půdy hodnocena, pouze 
obecně, například slovy „k 1. lednu příslušného kalendářního roku“, 
popřípadě blíže vysvětlit potřebnost stanovení konkrétního data 
tak, jak je uvedeno v navrhovaném nařízení vlády. 

Neakceptováno 
Navrhovaná úprava reflektuje materiál týkající seúpravy 
vrstvy erozního ohrožení půdy v LPIS (tzv. redesign), 
neboť nová redesignovaná vrstva nepracuje se silně 
erozně ohroženými plochami, jak je stanoveno v § 10.  
Vzhledem k novému dynamickému pojetí erozní 
ohroženosti v LPIS, který posuzuje erozi vůči plodině, by 
v případě akceptace této připomínky (tj. stanovení 
obecného data) nešlo posoudit erozní ohrožení na 
trvalém travním porostu. Z tohoto důvodu je nutné 
stanovit přesný termín, kdy bude míra erozní ohroženosti 
zemědělské půdy v LPIS hodnocena. 

2. K čl. I bodu 1 – k § 5 odst. 5:  
Upozorňujeme, že v odstavci 4 je stanoveno, že Fond „provede“ 
platbu kompenzace finanční disciplíny, v navrhovaném odstavci 5 
je však uvedeno, že Fond platbu kompenzace finanční disciplíny 
„neposkytne“. Doporučujeme proto v těchto ustanoveních užití 
formulací sjednotit. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k akceptování připomínky č. 1 Úřadu vlády – 
odbor kompatibility, kterým došlo k vypuštění navrženého 
odstavce 5 v § 5, navrhujeme v zájmu zachování 
kontinuity ponechat odstavce 4 ve stávajícím znění. 

3. K čl. I bodu 2 – k § 7 odst. 3:  
1. S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel 

vlády navrhujeme použít úplnou citaci nařízení vlády č. 72/2015 
Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními. U jiných nařízení vlády, na 
něž je odkazováno, je úplná citace použita. 

2. Před slovo „jedná-li“ navrhujeme v obou případech výskytu 
vložit čárku, neboť se jedná o souvětí. Dále doporučujeme vložit 
čárku před slova „nebo provedení seče“. 

3. V písm. a) navrhujeme opravit citaci nařízení č. 76/2015 Sb. a 
slova „opatření ekologického zemědělství“ nahradit slovy 
„opatření ekologické zemědělství“. 

 
1. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 
2. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
3. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 7 – k § 13 odst. 5:  
S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. h) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme na konec bodu doplnit na samostatný řádek větu 
„Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K čl. I bodu 10 – k § 17 odst. 1:  
V písmenu b) doporučujeme vypustit zavedení legislativní zkratky 
„hlavní plodina“ pro nadbytečnost, neboť není nikde dále v předpise 
používána. 

Vysvětleno. 
Na základě připomínek byl § 14 zachován. V  ustanovení 
§ 14 je pojem „hlavní plodina“ používán poprvé a bude 
zde zavedena legislativní zkratka „hlavní plodina“. 

6. K obecné části odůvodnění: 
Písmeno „č.“ před textem „2017/1155“ navrhujeme vypustit pro 
nadbytečnost, neboť název nařízení tuto zkratku neobsahuje. Tuto 
změnu doporučujeme provést v celém materiálu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ke zvláštní části odůvodnění: 
1. Navrhujeme vypustit používání nezavedených zkratek 

v odůvodnění a nahradit je nezkrácenými názvy, popřípadě tyto 
zkratky v materiálu zavést. 

2. V odůvodnění k bodu 2 doporučujeme opravit citaci ustanovení 
a slova „odstavec 3 § 7“ nahradit slovy „§ 7 odst. 3“. Zároveň 
doporučujeme za slovem „oblastech“ doplnit tečku. 

3. V odůvodnění k bodu 5 navrhujeme opravit citaci a text „(5)“ 
nahradit textem „odst. 5“. Tuto změnu navrhujeme provést 
obdobně v celém materiálu. 

4. Upozorňujeme na chybnou citaci právního předpisu Evropské 
unie, neboť nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci 
2017/1155 článek 45 neobsahuje, nýbrž pouze novelizuje čl. 45 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. Požadujeme 
proto odkazy v celém materiálu opravit. 

5. V odůvodnění k bodu 9 doporučujeme za text „§ 11“ vložit text 
„odst. 1 písm. c)“, aby bylo zřejmé, na kterou část odůvodnění je 
odkazováno. 

 
1. Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
2. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
3. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
4. Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 
5. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K bodu 1 (§ 5 odst. 5): 
Nejsme názoru, že není možné považovat zavedení dolního stropu 
500 Kč pro vyplacení kompenzace s cílem snížit administrativní 
zátěž Fondu za implementaci čl. 26 odst. 5 nařízení č. 1306/2013. 
Žádáme o vyjasnění, případně o úpravu textu nebo výkaznictví. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Novelizační bod 1 byl vypuštěn bez náhrady. 

2. K bodu 7 (§ 13 odst. 5): 
Navrhujeme tento bod doplnit v závěru o formulaci podle čl. 58 
odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády, kterým dojde 
k přeznačení stávajících odst. 5 a 6. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K odůvodnění: 
Doporučujeme odůvodnění doplnit o vysvětlivky ke zkratkám 
použitým ve zvláštní části odůvodnění, případně tyto zkratky 
nahradit odpovídajícími termíny. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K odůvodnění (str. 3): 
Oproti úvodní větě návrhu je zde ve výčtu ustanovení zákona, která 
jsou návrhem prováděna, uveden navíc § 2c odst. 5 zákona o 
zemědělství. Nutno upravit. 

Akceptováno. 
Zmocňovací ustanovení § 2c odst. 5 zákona o 
zemědělství bylo z odůvodnění odstraněno. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  
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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 

1. V čl. I odst. 2 by měly být v nově navrhovaném textu třetího 
odstavce doplněny čárky oddělující vždy začátek vedlejší věty 
(začínající slovy „jedná-li…“) a čárka za slova „č. 72/2015 Sb.“, 
která odděluje vedlejší větu začínající slovem „který“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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2. V čl. I odst. 2 navrhujeme přeformulovat konec textu písm. a) 
(„nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak“), jelikož nenavazují 
na návětí, resp. je možné, že by mohl být zařazen jako 
samostatné písmeno („…pokud není pro daný díl půdního bloku 
stanoveno jinak… c) jiným právním předpisem“). 

Vysvětleno. 
Text odstavce 3 byl upraven následovně: 

„(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů 
je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) 
provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. 
července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 
31. července příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pokud není pro 
daný díl půdního bloku stanoveno jinak 
a)  agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení 

vlády č. 75/2015 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, opatřením 
ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 
Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak26), nebo  

b)  prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j 
zákona o zemědělství;  

podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července 
příslušného kalendářního roku nebo do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku se nevztahuje na plochu 
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °.“. 

3. Ze stejného důvodu (text písmene nenavazuje na návětí) 
navrhujeme přeformulovat text písm. b), jelikož „stanoveno 
jinak“ není zřejmě přímo „prováděním obnovy“ samotným 
(provádění obnovy je činnost, která sama o sobě zřejmě nic 
nestanoví), ale nejspíše má být stanoveno jinak například 
„v souvislosti s prováděním obnovy“. 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 
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4. Upozorňujeme, že v čl. I odst. 2 použité „10°“, nebude-li v sazbě 
oddělen znak stupně mezerou, je přídavným jménem 
(desetistupňový). Pro vyjádření sklonu ve stupních, by měla být 
značka stupně oddělena v sazbě tenkou mezerou. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. V čl. I odst. 10 by v nově navrhovaném textu odst. 1 písm. a) 
měla být čárka za slovy „odstavce 2“ vypuštěna, jelikož se slova 
„za předpokladu“ zřejmě vztahují přímo k předchozímu textu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. V čl. I odst. 14 navrhujeme upravit text nově navrhovaného 
odstavce 1, jelikož se jednotlivá písmena výčtu vztahují 
k různým částem předchozího textu (text písmene a) se 
vztahuje zřejmě k „plodinám uvedeným v odstavci 2“, zatímco 
text písm. b) a c) se vztahuje ke slovu „plocha“). Jednotlivá 
písmena výčtu by se měla vztahovat k téže věci a vyjadřovat 
výčet různých alternativních nebo kumulativních podmínek. Text 
písmene a) by měl být nejspíše součástí návětí. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze 
vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se 
rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, 
a) na které je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo 
prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději od 
1. června do 15. července příslušného kalendářního 
roku, a na které je po sklizni jednoletých plodin do 31. 
října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé 
plodiny, nebo pokud do 31. října posledního 
kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou 
dojde k zapravení porostu víceletých plodin, a  
b) na kterou se v období od vysetí do sklizně plodin 
neaplikují přípravky na ochranu rostlin.“. 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  
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Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

1. Žádáme o úpravu přísného národního vymezení 
nezemědělských činností, aby nevybočovalo z výčtu 
vymezeného č. 9. nařízení č. 1307/2013: za provozování služeb 
v oblasti nemovitostí považovat realitní služby a smluvní správu 
nemovitostí, obdobně za provozování stálých sportovních a 
rekreačních areálů prohlásit provoz skutečných areálů, nikoliv 
každou zábavní, sportovní, rekreační nebo ubytovací činnost.  
Odůvodnění: Současné právní řešení institutu aktivního zemědělce 
podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb. svým způsobem brzdí snahu o 
zvýšení diverzifikace podnikatelských aktivit zemědělských 
podniků, o kterou usiluje Společná zemědělská politika, 
a neumožňuje vlastníkům lesů podání žádosti o přímé platby na 
zemědělskou půdu z důvodu, že kromě prioritního hospodaření 
v lese a obdělávání zemědělské půdy zároveň pronajímají 
nemovitosti, často nevyužívané pro svou podnikatelskou činnost 
(např. pronájem hájovny lesnímu personálu).  
 

Vysvětleno. 
Podmínka aktivního zemědělce, resp. vymezení 
negativních činností je stanoveno v čl. 9 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, který 
je přímo aplikovatelný pro všechny členské státy EU. Na 
národní úrovni jsou tyto negativní činnosti definovány 
prostřednictvím CZ NACE na základě sdělení ČSÚ č. 
244/2007 Sb. 
Při aplikaci aktivního zemědělce Evropská komise 
stanovila několik výjimek z negativních činností, mezi 
které patří ubytování na farmě, pronájem nemovitostí 
v areálu zemědělského podniku, pronájem zemědělské 
půdy, provozování závlahových systémů a provozování 
rekreačních a sportovních činností, ke kterým nejsou 
využívány stálé plochy. 
Pokud jde o pronájem nemovitostí mimo areál 
zemědělského podniku, v souladu s výše uvedeným a 
současně s ohledem na výklad EK, že za negativní 
činnost je považováno mj. provozování služeb v oblasti 
nemovitostí pro účely zisku jako ekonomická činnost, na 
něj nelze uplatnit výjimku z negativních činností.  
Závěrem doplňujeme, že v současné době probíhají 
finální diskuze k tzv. nařízení Omnibus, který by 
v případě přijetí umožnil rozhodnout od roku 2018 o 
dobrovolném charakteru aktivního zemědělce. 
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2. Žádáme o jasnou definici „rámci nezemědělského podniku“.  
Odůvodnění: K nejasné definici aktivního zemědělce přispívá i 
chybějící definice „rámce zemědělského podniku“ (ubytování nebo 
pronájem v rámci zemědělského podniku není podle přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. nezemědělskou činností), což 
zvyšuje riziko nerovného přístup při individuálním posuzování 
situace ze strany SZIF.  
 

Vysvětleno. 
Definice areálu zemědělského podniku je uvedena v 
metodické příručce k přímým platbám uveřejněné na 
webových stránkách MZe.   
Zde je uvedeno, že areálem zemědělského podniku je 
místo provozování zemědělské činnosti, které je 
zpravidla oplocené nebo jinak vymezené, případně 
přiléhá k zemědělské půdě v užívání žadatele (mezi 
ubytovacím zařízením a zemědělskou půdou lze 
tolerovat přiměřenou a funkčně související rekreační 
plochu, příjezdovou cestu, parkoviště, případně krajinné 
prvky či jiný přírodní útvar).  

3. Žádáme doplnit ustanovení, že využití zemědělského 
pozemku pro lesní dopravu dle § 34 zákona o lesích se 
nepovažuje za porušení podmínek, jejichž splnění je nutné pro 
poskytnutí platby na plochu zemědělské půdy. 
Odůvodnění: V praxi se jedná se o velký a zásadní problém s lesní 
dopravou dle § 34 zákona o lesích. Zemědělci z důvodu obavy o 
nevyplacení příslušných plateb na plochu na dotčených 
zemědělských pozemcích nechtějí pro lesní dopravu dle § 34 
zákona o lesích uvolňovat své pozemky. Jedná se o vysoce 
aktuální téma zejména s ohledem na kalamitní situaci v některých 
regionech, a proto doporučujeme konzultaci s lesnickou sekcí 
Ministerstva zemědělství.  

Vysvětleno. 
Při posuzování způsobilosti plochy zemědělské půdy pro 
poskytnutí dotace je mj. ověřováno, zda se na ploše 
přejezdů (např. lesnické techniky) stále nachází příslušná 
zemědělská kultura, případně plodina.  
V případě vyhodnocení cesty jako nezpůsobilé, tj. 
v tomto případě v důsledku přejezdů lesnické techniky 
není možné vyhodnotit soulad se zemědělskou kulturou, 
se jedná o plochy, které není možné zohlednit pro platbu 
a zároveň se na ně vztahuje správní sankce z titulu 
ohlášení větší plochy. 
 

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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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“ S naší 
připomínkou souhlasí také Výzkumný ústav rostlinné výroby, a 
připomínkoval ji již v loňském roce.   
Odůvodnění: U půd v Aplikačním pásmu 3a je riziko infiltrace při 
rozorání výrazně nižší než u půd zařazených do aplikačního pásma 
3b. V některých oblastech (např. oblast Vysočiny) je 3. aplikační 
pásmo (3a+3b) vymezené na velkých plochách a zemědělcům 
neumožňuje ani v odůvodněných případech změnit kulturu T na R. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Vymezení environmentálně citlivých trvalých travních 
porostů bylo notifikováno Evropské komisi na celé 
programové období 2015 – 2020.  
Vzhledem ke skutečnosti, že případná žádost EK o 
úpravu vymezení těchto oblastí (tj. v tomto případě 
snížení notifikovaných výměr) by vyžadovala velmi 
detailní zdůvodnění a obhajobu, proč k této změně ČR 
přistupuje, včetně souvisejících podložených statistických 
údajů, navrhujeme tuto úpravu neprovádět. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K § 17 odst. 4 písm. b): 
Nesouhlasíme s posunutím termínu vysetí ozimé varianty 
meziplodiny z 20. září na 6. září. 
Odůvodnění: V termínu do 6. září může, u některých plodin nebo 
v letech nepříznivých pro sklizeň, nastat problém se splněním této 
podmínky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Doba výsevu meziplodin a jejich ponechání na pozemku 
byla stanovena jako výsledek jednání pracovní skupiny 
za účasti odborných útvarů MZe, odborných institucí a 
zemědělské veřejnosti tak, aby odpovídala zemědělské 
praxi a požadavku Komise, tedy délce minimálně 8 
týdnů. Navržený termín, byl představen na jednání s NO, 
které proběhlo dne 17. 8. 2017, kde byl všemi 
přítomnými schválen. Protinávrhem k termínovému 
omezení byla navržena deklarační povinnost výsevu a 
sklizně meziplodin. Přičemž toto řešení by znamenalo 
zbytečnou administrativní zátěž pro žadatele a 
představovalo by komplikace s podáváním změnových 
formulářů. Úprava termínu byla proto schválena všemi 
přítomnými jako nejschůdnější řešení. 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 17 odst. 2: 
Návrh na zařazení následujících plodin pro směs do meziplodin: 
Jetel šípovitý (Trifolium vesiculosum) 
Svazenka shloučená (Phacelia congesta) 
Odůvodnění: Jetel šípovitý je Jednoletý druh jetele, jarní forma, lze 
využít jako velice prospěšnou vyzimující meziplodinu ve směsi 
s jinými jetelovinami, travami, aj. 
Rovněž plodina poutající vzdušný dusík, vhodná jako přerušovač 
obilních sledů a zároveň zlepšující strukturu a úrodnost půdy. 
Svazenky patří do čeledi „Boraginaceae“ – brutnákovité. Tím se 
odlišují od všech ostatních běžně pěstovaných polních plodin 
i meziplodin a omezují tak velice výrazným způsobem rozvoj 
chorob, škůdců i plevelů jako přerušovač mezi obilninami, 
olejninami i dalšími druhy polních plodin. Zároveň velice dobře 
omezují erozi půdy. Svazenka shloučená (Phacelia congesta) ve 
směsi se svazenkou vratičolistou (Phacelia tanacetifolia) mají 
podobné růstové tempo, tím se navzájem nepřerůstají a skutečně 
fungují jako směs meziplodin působící jako přerušovač a zlepšující 
prvek v osevních postupech. Pokud svazenku pěstujeme ve směsi 
s jinými druhy, např. hořčicí, ředkví, travami, aj., které jsou 
rychlerostoucí, pak je svazenka silně potlačována a její efekt 
přerušovače je silně potlačen. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Do výčtu plodin podle § 17 odst. 2 byly přidány: 
Jetel šípovitý 
Svazenka shloučená 
Rozpor byl odstraněn. 

4. K § 17 odst. 3: 
Návrh na přidání slova „pícní“ k luskovině: 
(3) Trávou nebo pícní luskovinou do podsevu je 
Odůvodnění: Upřesnění označení dle využití skupiny rostlin. 

Vysvětleno. 
Pojem luskoviny zůstane ve znění nařízení zachován, 
neboť vychází z legislativní textace evropského nařízení. 
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5. K § 18 odst. 1 písm. a): 
Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako 
plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s 
plodinami uvedenými v odstavci 2, 
a) které jsou vysety do 1. června a ponechány do 15. července 
příslušného kalendářního roku, včetně podzimního zásevu, přičemž 
se za ně považuje také prokazatelný výskyt jejich posklizňových 
zbytků, 
Odůvodnění: Návrh na doplnění bodu z důvodu zahrnutí ozimých 
odrůd plodin vázající dusík, např. jetel nachový (inkarnát) a peluška 
(hrách setý rolní). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Navržená úprava jde nad rámec greeningového pojetí, 
kdy podmínky pro dusík vázající plodiny jsou nastaveny 
v rámci vegetačního období plodin. Vegetační období 
plodin je v rámci diverzifikace plodin stanoveno od 1. 6. 
do 31. 8. 
Rozpor byl odstraněn. 

6. K § 18 odst. 1 písm. b): 
S požadavkem neaplikovat POR nesouhlasíme. Jako nejzazší 
variantu vnímáme zákaz použití POR v období od 1. 6. do 15.7. 
Odůvodnění: Jako plodina vázající dusík byl v největší míře 
používán hrách, který nelze pěstovat bez použití POR. V případě 
zákazu od vysetí plodiny do 15. 7. se tyto plodiny, mimo jiné 
fungující jako zlepšující, opět z českých polí ztratí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Požadavek zákazu použití POR vychází z textace 
evropské legislativy a doplňující nóty k využití POR mj. 
na dusík vázající plodiny. 
Podle požadavku Komise začíná doba trvání zákazu 
použití POR, v případě dusík vázajících plodin, jejich 
vysetím a končí sklizní. POR je možné využít jak v rámci 
předseťové přípravy, tak po sklizni plodiny, kdy lze půdu 
připravit pro další produkci.  
MZe se snažilo nastavit vhodný termín výsevu a sklizně 
pro všechny plodiny tak, aby vyhovoval výše uvedenému 
požadavku. Vzhledem k výsledkům, které vyplynuly ze 
zadané studie VÚRV, nelze takové období jednoznačně 
stanovit. Proto došlo k úpravě textace § 18 odst. 1 a 
zákaz použití POR je vyžadován explicitně od výsevu do 
sklizně plodin. Za účelem kontroly povede žadatel 
evidenci výsevu a sklizně. Kontrola na místě pak bude 
vycházet z této evidence, z evidence + evidence POR + 
vizuální kontroly pole/plodiny/okolní vegetace. 
Rozpor byl odstraněn. 

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



18 
 

7. K § 18 odst. 2: 
Návrh na zařazení následující plodiny, která váže dusík: 
Peluška (hrách setý rolní) 
Odůvodnění: Peluška má stejně pozitivní efekt na půdu, jako hrách, 
prakticky všechny pěstební plochy slouží pro množení osiv z cca 
95 % určených na export. Jde tedy o zhruba 2 tis. ha ročně s 
vysokou přidanou hodnotou pro sektor zemědělství v kombinaci s 
příznivými ekologickými vlastnostmi. Domácí odrůdy jsou 
využívány v celé Evropě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V § 18 odst. 2 je již peluška uvedena, konkrétně spadá 
do rodu hrách uvedeného pod písmenem f). 
Rozpor byl odstraněn. 
 

8. K § 28: 
Návrh na zařazení čočky, fazolu a cizrny mezi bílkovinné plodiny: 
Odůvodnění: Uvedené plodiny vážou vzdušný dusík, pomáhají 
zlepšovat strukturu a úrodnost půdy, dodávají do půdy značné 
množství organické podzemní hmoty a takto zlepšuje hospodaření 
s vodou. Zároveň jako luskoviny jsou vhodný přerušovač obilních 
sledů omezující rozvoj chorob a škůdců. 
Čočka se bohužel u nás již delší dobu nepěstuje. Průměrná roční 
spotřeba čočky se v ČR dlouhodobě pohybuje na úrovni 4 000 – 6 
500 tun. Celková poptávka je pokrývána dovozem zejména z 
Kanady (95 %). 
Cizrna a fazol. Jedná se o teplomilné luskoviny pro potravinářské 
využití, u kterých je v poslední době zvýšená poptávka po osivu ze 
strany pěstitelů. Sláma se dá využít i na krmení. 
Cizrna je ve světě třetí nejrozšířenější luskovinou, po sóji a fazolu, 
s mnohatisíciletou tradicí jako luštěnina pro lidskou výživu. 
V katalogu OECD je přes 70 odrůd. 
Fazol je ve světovém měřítku po sóji nejrozšířenější luskovinou. 
V našich podmínkách je fazol užíván jen pro účely potravinářské. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Čl. 52 nařízení (EU) č. 1307/2013, který upravuje 
podmínky poskytování dobrovolné podpory vázané, 
neukládá členskému státu legislativní zmocnění upravit 
nastavení této podmínky pro rok 2018. 
 
Nad rámec doplňujeme, že způsobilé plodiny pro 
poskytnutí této podpory byly stanoveny po odborných 
diskuzích se zástupci nevládních organizací a odbornými 
výzkumnými ústavy a zároveň takto notifikovány u EK.   
Rozpor byl odstraněn. 
 

9. K § 28 odst. 7: 
S vyřazením podmínky 3VDJ/ha bílkovinné plodiny nelze souhlasit. 
Odůvodnění: Jedná se o podmínku, která má svoji logiku vzhledem 
k podpoře živočišné výroby, platba na hektar bílkovinné plodiny se 
zrušením tohoto odstavce rozmělní a ztratí smysl. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podmínka intenzity chovu přežvýkavců byla odstraněna 
na základě auditního šetření EK, které tuto podmínku pro 
poskytnutí podpory vytýká. 
Rozpor byl odstraněn. 

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



19 
 

 10. Zařadit zpět jako plochu v ekologickém zájmu biopásy 
s koeficientem min 1,5 
Odůvodnění: Tyto prvky (biopásy) přímo podporují (zlepšují) životní 
prostředí jak hmyzu, tak zvěře a ptactva, není zde povolena 
chemická ochrana ani hnojení a jsou v podstatě umísťovány 
dlouhodoběji na své místo. 

Akceptováno. 
Nově upraven § 14 ochranný pás viz připomínka č. 6 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
Upozorňujeme, že biopásy vytvořené v rámci PRV není 
možné započítat jako plochu EFA z důvodu dvojího 
financování. 

11. K Účinnosti: 
V souvislosti se zrušením souvratí žádáme o posunutí účinnosti 
nařízení vlády na červenec 2018. 
Odůvodnění: Osevní postupy pro rok 2018 jsou již stanoveny, 
s čímž zemědělci počítali v jednotné žádosti 2017. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že souvratě nejsou vypuštěny, je tato 
připomínka nerelevantní. 
 
 

12. K § 25:  
Přidat odstavec 7 v následujícím znění: Druh zeleniny, na který je 
žádána dotace, pěstitel pěstuje s péčí řádného hospodáře. 
Pěstovaný druh je nutné primárně sklidit jako zeleninu, nikoli jako 
biomasu k energetickým, krmným či jiným účelům. 

Vysvětleno. 
Domníváme se, že navrhovaná úprava by přinesla velmi 
významné navýšení administrativní a kontrolní zátěže, 
aniž by byl zajištěn, resp. prokázán účel této úpravy (tj.  
že vybraný zeleninový druh byl použit ke konzumním 
účelům, nikoli k energetickým, krmným či jiným).  
Navrhovanou úpravu pokládáme v praxi, z pohledu ať již 
SZIF jako platební agentury, či žadatelů, za velmi obtížně 
realizovatelnou a kontrolovatelnou. 

13. K § 26: 
Přidat odstavec 7 v následujícím znění: Druh zeleniny, na který je 
žádána dotace, pěstitel pěstuje s péčí řádného hospodáře. 
Pěstovaný druh je nutné sklidit jako zeleninu, nikoli jako biomasu k 
energetickým, krmným či jiným účelům. 

Vysvětleno. 
Domníváme se, že navrhovaná úprava by přinesla velmi 
významné navýšení administrativní a kontrolní zátěže, 
aniž by byl zajištěn, resp. prokázán účel této úpravy (tj.  
že vybraný zeleninový druh byl použit ke konzumním 
účelům, nikoli k energetickým, krmným či jiným).  
Navrhovanou úpravu pokládáme v praxi, z pohledu ať již 
SZIF jako platební agentury, či žadatelů, za velmi obtížně 
realizovatelnou a kontrolovatelnou. 
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14. K § 26:  
Přidat odstavec 8 v následujícím znění: Žadatel o poskytnutí 
podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností 
prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve 
výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. XXX k tomuto 
nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího 
kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři 
objem vlastní produkce v členění na jednotlivé plodiny 
zeleninových druhů spolu s 

a) účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. 
prosince příslušného kalendářního roku podání žádosti za 
uskutečněný prodej vlastní produkce a 

b) doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního 
roku podání žádosti prokazující objem vlastní produkce 
využitý při dalším zpracování. 

 
Druh zeleniny Stanovení minimální vlastní produkce 

(v t/ha) 
Hrách zahradní 2,40 
Fazol zahradní 4,80 
Tykev 14,50 
Kukuřice cukrová 10,00 
Celer naťový  7,00 
Petržel naťová 7,50 
Špenát 6,50 

 

Vysvětleno. 
Domníváme se, že navrhovaná úprava týkající se 
prokazování produkce zeleniny, kterou lze analogicky 
posoudit na základě implementace obdobné podmínky u 
ovocných druhů v rámci VCS, by v praxi přinesla velmi 
významné navýšení administrativní a kontrolní zátěže 
pro SZIF jako platební agenturu či žadatele. 
Vzhledem k výše uvedenému tak návrh nelze 
akceptovat. 
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15. K § 3 (odpověď na dopis čj. 60301/2017-MZE-14141) 
Proto se domníváme, že je v současné době nutné od podmínky 
aktivního zemědělce nikoli ustupovat, ale naopak zachovat a 
provázat s prokázáním příjmů ze zemědělské výroby. 
Podporujeme zde i případnou aktivitu Ministerstva zemědělství 
směrem k Ministerstvu financí k jednání o využití daňových 
podkladů u přiznání k dani z příjmu (kolonka pro příjmy ze 
zemědělské prvovýroby a souvisejících činností) pro provádění 
kontrol Státním zemědělským intervenčním fondem. Tento systém 
by tak nebyl zatěžující pro zemědělce ani pro kontrolní orgán. 
V kombinaci s případným nezapočtením zemědělských podpor do 
základu pro výpočet z dané z příjmu by se dle našeho názoru 
jednalo o poměrně efektivní a finančně nenáročnou podporu 
zemědělského sektoru v České republice. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v době vypořádání 
připomínek, resp. zaslání novely nařízení vlády na Úřad 
vlády k dalšímu projednání, nebyla k dispozici finální 
dohoda ohledně nařízení Omnibus, budou případné 
úpravy zohledněny v některé z dalších novel nařízení 
vlády k přímým platbám či environmentálním podporám 
PRV. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. Obecně: 
a) Díl půdního bloku s kulturou standardní orná půda 
b) Díl půdního bloku a druhem zemědělské kultury orná půda 
Odůvodnění: V celém dokumentu se používá termín DPB 
s kulturou orná půda. Je třeba tento pojem specifikovat dle NV 
307/2014 následovně: 
a) v případě, kdy se jedná skutečně pouze o standardní ornou 
půdu (R), vložit text: a) Díl půdního bloku s kulturou standardní 
orná půda b) v případě, kdy se jedná o skupinu kultur standardní 
orná půda (R), travní porost (G) a úhor (U) vložit text: b) Díl 
půdního bloku a druhem zemědělské kultury orná půda 
Připomínka je zásadní pro sjednocení terminologie v legislativě. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, vypořádání 
připomínky č. 2. 

2. K § 13: 
(5)(6) V případě krajinného prvku mez, stromořadí nebo terasa lze 
vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu pouze část, 
která přiléhá k dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury 
orná půda nebo k dalšímu prvku uvedenému v odstavci 4, a to v 
maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice dílu půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury orná půda, ke kterému přiléhá. 
Odůvodnění: Z textu není jednoznačně patrné, který díl půdního 
bloku je myšlen termínem…ke kterému přiléhá. Zda se jedná o díl 
půdního bloku s kulturou orná půda, nebo díl půdního bloku přilehlý 
dle odstavce 4. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(6) V případě krajinného prvku mez, stromořadí nebo 
terasa lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém 
zájmu pouze část, která přiléhá k dílu půdního bloku s 
druhem zemědělské kultury orná půda nebo k dalšímu 
prvku uvedenému v odstavci 4, a to v maximální 
započitatelné šíři 15 metrů od hranice dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury orná půda, ke kterému 
přiléhá.“. 
 

3. K § 14: 
Podmínka bude kontrolovatelná do data podání žádosti (reálně do 
1. 6.) výhradně zpětně a to na základě dokumentace vedené 
zemědělcem. 

Vysvětleno. 
V zájmu zachování kontinuity podmínek u souvratě, které 
takto platí již od roku 2015, se nedomníváme, že je 
účelné je měnit.  
Účelem podmínky založení souvratě minimálně od doby 
založení porostu hlavní plodiny uvnitř DPB je omezit 
vstupy, které začínají právě se založením hlavní plodiny. 
To je také smysl funkce souvratě. 
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4. K § 14 odst. 2: 
Nově přidaný odstavec č. 2 nám vylučuje plochu ochranných pásů, 
které jsou použity v rámci AEKO. 
Bude to pro nás v praxi tedy znamenat kontrolu plochy ochranného 
pásu deklarovaného v rámci EFA vůči ploše ochranných pásů 
deklarovaných v rámci AEKO? A pokud se nalezne překryv, bude 
se zamítat výměra z EFA (pokud ano, mělo by to být v legislativě 
také zmíněno). Byť může nastat situace, že bude AEKO pás 
zamítnutí, čímž by potencionálně nemusel být zamítnutý pás 
v EFA. 
Kontrola v předešlých letech byla pouze v roce 2015 a to překryv 
vůči podopatření C2 (Meziplodiny v rámci AEO). V letech 2016 a 
2017 neprobíhala/neprobíhá žádná kontrola překryvů ani na straně 
Greeningu, ani na straně AEKO. 
Tudíž by se jednalo o zavedení nové podmínky, kontroly. 
Pro SZIF tato kontrola není žádoucí a znamenalo by to v rámci 
greeningu zamítat plochu deklarovanou v rámci AEKO, na které 
zatím nedošlo k vyplacení dotace. Dvojí financování by se tedy 
odvíjelo až na straně AEKO, při vyhodnocení jejich kontroly, pokud 
by se platba v rámci greeningu na danou plochu uskutečnila. 

Akceptováno. 
Došlo k zachování § 14 Ochranný pás, který bude 
zahrnovat i souvratě. 

5. K § 18 odst. 2: 
Tento text je protichůdný, neboť žadatel by měl mít povinnost vést 
pouze evidenci o data vysetí a sklizně plodiny na výměrách dílů 
půdních bloků deklarovaných pro EFA-PVN. 
Na nich právě nesmí použít POR, což bude verifikováno v terénu a 
z evidence POR. 
Proč mu píšeme v textu, že tam má vést POR??? 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 

„(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze 
vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se 
rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, 
a) na které je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo 

prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději 
od 1. června do 15. července příslušného 
kalendářního roku, a na které je po sklizni jednoletých 
plodin do 31. října příslušného kalendářního roku 
založen porost ozimé plodiny, nebo pokud do 31. října 
posledního kalendářního roku trvání plochy s dusík 
vázající plodinou dojde k zapravení porostu víceletých 
plodin, a  

b) na kterou se v období od vysetí do sklizně plodin 
neaplikují přípravky na ochranu rostlin.“. 
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6. K § 17: 
(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu 

využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s 
meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění 
souvislého pokryvu půdy, která je založena 
a) výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2, 

za předpokladu, že porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 
90 % jedné plodiny, na který se v době jeho trvání podle 
odstavce 4 neaplikují přípravky na ochranu rostlin, nebo 

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v odstavci 3 
(jako letní meziplodina) do plodiny uvnitř dílu půdního bloku 
(dále jen „hlavní plodina“), na který se v době trvání podsevu od 
1. srpna do 24. září daného kalendářního roku, neaplikují 
přípravky na ochranu rostlin.  

 
(4) Plochu s meziplodinami uvedenou v odstavci 1 lze založit 

jako plochu  
a) s letní variantou meziplodin, které jsou vysety do 31. července 

příslušného kalendářního roku a na díle půdního bloku 
ponechány do 20. září 24. září příslušného kalendářního roku, 
přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny 
mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu, 
nebo  

b) s ozimou variantou meziplodin, které jsou vysety do 20. září 6. 
září příslušného kalendářního roku a na díle půdního bloku 
ponechány do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž 
v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky ani 
chemicky likvidován nebo omezován v růstu. 

Odůvodnění: Pokud se u podsevu vždy jedná o letní variantu MPL, 
navrhujeme tuto informaci do textu uvést. Dále navrhujeme, aby 
období zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin byl od 1. 
srpna do 24. září, nikoli do 25. září. 

Akceptováno částečně. 
Navrhovanou úpravu „podsevem druhu trávy nebo 
luskoviny uvedeného v odstavci 3 (jako letní 
meziplodina)…“ nelze akceptovat, neboť neodpovídá 
legislativní textaci. Požadovaná úprava bude 
dovysvětlena v Metodické příručce pro přímé platby. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky: 

(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako 
plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí 
plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení 
nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy, která je 
založena 
a) výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v 

odstavci 2, za předpokladu, že porost směsi 
meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, na 
který se v době jeho trvání podle odstavce 4 neaplikují 
přípravky na ochranu rostlin, nebo 

b) podsevem druhu trávy nebo luskoviny uvedeného v 
odstavci 3 do plodiny uvnitř dílu půdního bloku (dále 
jen „hlavní plodina“), na který se v době trvání 
podsevu od 1. srpna do 24. září daného kalendářního 
roku, neaplikují přípravky na ochranu rostlin. 
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7. Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy pěstuje konopí na některém z dílů půdních bloků 
uvedených v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy, připojí k žádosti o poskytnutí jednotné platby na 
plochu zemědělské půdy uznávací list 6) o uznání osiva konopí 
nebo návěsku z obalu; dále žadatel o poskytnutí jednotné platby 
na plochu zemědělské půdy k žádosti o poskytnutí jednotné platby 
na plochu zemědělské půdy připojí prohlášení, ve kterém se 
zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na 
příslušném dílu půdního bloku uvedeném v žádosti o poskytnutí 
jednotné platby na plochu zemědělské půdy. 
Odůvodnění: Podle čl. 17 odst. 7 písm. c) prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění,  pro plochy využívané k 
produkci konopí v souladu s čl. 32 odst. 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, musí 
jednotná žádost obsahovat: úřední návěsky použité na obalech 
osiva v souladu se směrnicí Rady 2002/57/ES, a zejména s 
článkem 12 uvedené směrnice, nebo jakýkoli jiný doklad, který 
členský stát uzná za rovnocenný. V § 6 odst. 2 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, je konkrétně uveden uznávací 
list. Žadatelé se však opakovaně obrací na Fond, že uznávací listy 
jim již poskytovány nejsou a mají k dispozici pouze návěsky 
z obalů. Nejsou tedy schopni splnit povinnost vyplývající z § 6 
odst. 2, a to připojit k žádosti uznávací list. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Nové znění § 6 odst. 2: 
 
„(2) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na 
plochu zemědělské půdy pěstuje konopí na některém z 
dílů půdních bloků uvedených v žádosti o poskytnutí 
jednotné platby na plochu zemědělské půdy, připojí k 
žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy uznávací list6) o uznání osiva konopí 
nebo úřední návěsku; dále žadatel o poskytnutí 
jednotné platby na plochu zemědělské půdy k žádosti o 
poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy 
připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu 
neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na 
příslušném dílu půdního bloku uvedeném v žádosti o 
poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy.“. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  
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Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

K § 3 (odpověď na dopis čj. 60301/2017-MZE-14141) 
Po projednání problematiky v představenstvu ZS ČR si Vás 
dovoluji informovat, že svaz požaduje celkové zrušení využívání 
tohoto institutu v ČR, neboť dle našeho názoru tento nástroj neplní 
důsledně svou roli a zároveň neúměrně administrativně zatěžuje 
žadatele i SZIF. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v době vypořádání 
připomínek, resp. zaslání novely nařízení vlády na Úřad 
vlády k dalšímu projednání, nebyla k dispozici finální 
dohoda ohledně nařízení Omnibus, budou případné 
úpravy zohledněny v některé z dalších novel nařízení 
vlády k přímým platbám či environmentálním podporám 
PRV. 

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Na vědomí  
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Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

1. ASZ ČR je zásadně proti vypuštění souvratí ze seznamu EFA 
ploch, které využívá nezanedbatelné množství zemědělců, 
především těch, kteří se snaží, aby tyto plochy nebyly jen 
prostředkem ke splnění dotačních podmínek, ale také skutečným 
přínosem pro životní prostředí. Například podél lesů a potoků plní 
souvratě nárazníkové zóny, kde zemědělci po umožnění osetí 
vojtěškou a jetelem účinně omezují hnojení, používání prostředků 
na ochranu rostlin i utužení půdy. Souvratě mají v určitých 
lokalitách zejména kolem větších měst také smysl coby pásy 
oddělující intenzivní zemědělství od ploch, kde se pohybuje větší 
množství obyvatel – např. kolem cyklostezek, zahrad či chodníků. 
Obzvlášť pozitivní je také zakládání souvratí podél porostů, kde se 
ve zvýšeném množství vyskytují divoká prasata – vzniká tak zde 
prostor, v němž je možné jejich přemnožení dobře regulovat. Řada 
zemědělců také již investovala do založení porostů jetelovin na 
souvratích a změna pravidel by tak pro ně kromě organizačních 
komplikací a nejistoty znamenala i zvýšené náklady. Argumentaci 
Mze technickými obtížemi při zákresu do LPIS a marginálním 
využitím zemědělci považujeme za zcela nepřijatelnou. Návrh na 
vyškrtnutí souvratí souvratí z EFA ploch odporuje podle našeho 
přesvědčení nejen aktuálnímu směřování SZP EU, ale i základním 
principům fungování zdravé krajiny. Žádáme proto o umožnění 
dalšího pokračování rozumné praxe, která je i v souladu s mnoha 
prioritami Mze a tedy o ponechání souvratí na seznamu EFA ploch. 

Akceptováno. 
Došlo k zachování § 14 Ochranný pás, který bude 
zahrnovat i souvratě. 
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2. Povinnost evidence žadatele coby zemědělského podnikatele, 
což je podle názoru ASZ ČR diskriminační a zcela neopodstatněné. 

Vysvětleno. 
Podmínka zemědělského podnikání bylo do nařízení 
vlády č. 50/2015 zakotvena především v souvislosti se 
základními ustanoveními čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1307/2013, která definují zemědělce a zemědělský 
podnik.  
Zavedením této podmínky tedy došlo ke sblížení 
evropské a národní legislativy. Slučitelnost zavedení této 
národní podmínky s evropským legislativním rámcem 
byla předmětem šetření Evropské komise v rámci tzv. EU 
Pilotu. Vysvětlení České republiky, že zavedená 
podmínka je v souladu s evropským unijním právem, 
Evropská komise považovala za dostatečné a šetření 
uzavřela. Současně v související korespondenci 
konstatovala, že je na členském státu, aby na národní 
úrovni stanovil takové podmínky, kterými zaručí ochranu 
finančních zájmů Evropské unie.  
V této souvislosti dále uvádíme, že povinnost být 
zemědělským podnikatelem současně slouží i pro 
kontrolní účely posuzování splnění ostatních podmínek 
pro přímé platby jako je aktivní zemědělec či mladý 
zemědělec. V rámci mladého zemědělce tak mj. ověřuje 
splnění podmínky zřízení zemědělského podniku jak u 
právnické osoby, tak u fyzické osoby, a zamezuje riziku 
dvojího financování této podpory. Je zajištěna kontrola, 
že nedochází k účelovému zakládání právnických osob s 
pouze formální rolí mladého zemědělce, tzn., aby jedna 
fyzická osoba účelově nefigurovala ve více právnických 
osobách, případně nežádala jako fyzická osoba a 
zároveň v rámci právnické osoby, a tím nečerpala 
finanční prostředky vícekrát. 
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3. ASZ ČR má v případě legislativního návrhu jednu zásadní 
připomínku. Rádi bychom požádali o zdůvodnění zavedení 
evidence přípravků na ochranu rostlin (POR) u ploch s plodinami, 
které vážou dusík (§18 odst. (2)). Je skutečně nezbytné, aby v 
případě, že je explicitně zaveden zákaz použití POR po celou dobu 
pěstování těchto plodin" museli zemědělci použití těchto přípravků 
evidovat? Podle našeho názoru je tento požadavek zcela 
nadbytečný a znamená pouze další administrativu pro žadatele i 
státní správu. 

Vysvětleno. 
Návrh textace zákazu použití POR na dusík vázající 
plodiny a s ním související povinnost evidovat jejich 
použití doznal po jednání se SZIF změn. Po zemědělci 
bude požadována pouze evidence data vysetí a data 
sklizně, pokud již proběhla. Tuto evidenci pak bude SZIF 
porovnávat s evidencí POR, kterou má zemědělec 
povinnost vést v souladu s rostlinolékařským zákonem. 
Evidence data výsevu a sklizně je nezbytná z důvodu 
kontrolovatelnosti. 

4. Dále ASZ ČR navrhuje zvážit doplnění vojtěšky do seznamu 
plodin" které vážou dusík. 

Vysvětleno. 
Co se týče zařazení vojtěšky na seznam dusík vázajících 
plodin, upozorňuji, že vojtěška je již v § 18 odst. 2 
uvedena, konkrétně spadá do rodu tolice uvedeného pod 
písmenem q). 
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5. K § 3 (odpověď na dopis čj. 60301/2017-MZE-14141) 
ASZ ČR velmi vítá návrh na dobrovolnost plnění podmínky 
aktivního zemědělce, který je součástí aktuálně projednávaných 
změn v rámci Omnibus, a věříme, že se tato změna promítne již do 
podmínek pro čerpání přímých plateb v roce 2018. Vzhledem k 
tomu, že ze strany Ministerstva zemědělství ČR již několikrát 
zaznělo souhlasné stanovisko s touto změnou, předpokládáme, že 
ji Česká republika využije a tuto podmínku, proti níž ASZ ČR od 
počátku zásadně vystupuje, zruší jako celek. 
Ukázalo se, že podmínka aktivního zemědělce je zbytečná a 
znamená pouze administrativní zátěž jak pro samotné zemědělce, 
tak pro státní správu aniž by plnila účel vyloučit ze skupiny 
oprávněných žadatelů příjemce, jejichž činnost se nezaměřovala 
na zemědělskou činnost nebo se na ní zaměřovala pouze okrajově. 
ASZ ČR zároveň trvá na svém zásadním požadavku, aby byl pro 
nárok na přímé platby žadatel povinen být zároveň zemědělským 
podnikatelem podle zákona o zemědělství.  
Považujeme tuto podmínku, která má stejný účel tzv. aktivní 
zemědělec, za diskriminační a omezující pro subjekty, které sice 
zemědělsky nepodnikají, ale reálně na venkově žijí, hospodaří a 
plní veškeré podmínky správné zemědělské praxe a cross-
compliance. V případě, že MZe plánuje nadále tuto podmínku 
uplatňovat, žádáme znovu o analýzu, z níž jasně vyplyne její 
pozitivní vliv na strukturu příjemců dotací a na zemědělské 
hospodaření v ČR. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v době vypořádání 
připomínek, resp. zaslání novely nařízení vlády na Úřad 
vlády k dalšímu projednání, nebyla k dispozici finální 
dohoda ohledně nařízení Omnibus, budou případné 
úpravy zohledněny v některé z dalších novel nařízení 
vlády k přímým platbám či environmentálním podporám 
PRV. 
 
Připomínka k zemědělskému podnikateli byla 
vypořádána v rámci připomínky č. 2. 
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Českomoravské 
šlechtitelské a 
semenářské 
asociace 

1. K § 17 Plocha s meziplodinami: 
a) Bod (2) Návrh na zařazení následujících plodin pro směs do 
meziplodin: 
Jetel šípovitý (Trifolium vesiculosum) 
Jednoletý druh jetele, jarní forma, lze využít jako velice prospěšnou 
vyzimující meziplodinu ve směsi s jinými jetelovinami, travami, aj. 
Rovněž plodina poutající vzdušný dusík, vhodná jako přerušovač 
obilních sledů a zároveň zlepšující strukturu a úrodnost půdy. 

 
Svazenka shloučená (Phacelia congesta) 
Svazenky patří do čeledi „Boraginaceae“ – brutnákovité. Tím se 
odlišují od všech ostatních běžně pěstovaných polních plodin 
i meziplodin a omezují tak velice výrazným způsobem rozvoj 
chorob, škůdců i plevelů jako přerušovač mezi obilninami, 
olejninami i dalšími druhy polních plodin. Zároveň velice dobře 
omezují erozi půdy. 
Svazenka shloučená (Phacelia congesta) ve směsi se svazenkou 
vratičolistou (Phacelia tanacetifolia) mají podobné růstové tempo, 
tím se navzájem nepřerůstají a skutečně fungují jako směs 
meziplodin působící jako přerušovač a zlepšující prvek v osevních 
postupech. 
Pokud svazenku pěstujeme ve směsi s jinými druhy, např. hořčicí, 
ředkví, travami, aj., které jsou rychlerostoucí, pak je svazenka silně 
potlačována a její efekt přerušovače je silně potlačen. 

 
b) Bod (3) Návrh na přidání slova „pícní“ k luskovině: 
(3) Trávou nebo pícní luskovinou do podsevu je 
Upřesnění označení dle využití skupiny rostlin. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Do výčtu plodin podle § 17 odst. 2 byly přidány: 
Jetel šípovitý 
Svazenka shloučená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pojem luskoviny zůstane ve znění nařízení zachován, 
neboť vychází z legislativní textace evropského nařízení. 
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2. K § 18 Plocha s plodinami, které vážou dusík: 
 

Bod (1) a) Úprava textu: 
(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako 
plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s 
plodinami uvedenými v odstavci 2, 
a) které jsou vysety do 1. června a ponechány do 15. července 
příslušného kalendářního roku, včetně podzimního zásevu, přičemž 
se za ně považuje také prokazatelný výskyt jejich posklizňových 
zbytků, 
Návrh na doplnění bodu z důvodu zahrnutí ozimých odrůd plodin 
vázající dusík, např. jetel nachový (inkarnát) a peluška (hrách setý 
rolní). 

 
Bod (2) Návrh na zařazení následující plodiny, která váže 
dusík: 
Peluška (hrách setý rolní) 
Peluška má stejně pozitivní efekt na půdu, jako hrách, prakticky 
všechny pěstební plochy slouží pro množení osiv z cca 95 % 
určených na export. Jde tedy o zhruba 2 tis. ha ročně s vysokou 
přidanou hodnotou pro sektor zemědělství v kombinaci s příznivými 
ekologickými vlastnostmi. Domácí odrůdy jsou využívány v celé 
Evropě. 

Vysvětleno. 
Navržená úprava jde nad rámec greeningového pojetí, 
kdy podmínky pro dusík vázající plodiny jsou nastaveny 
v rámci vegetačního období plodin. Vegetační období 
plodin je v rámci diverzifikace plodin stanoveno od 1. 6. 
do 31. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod (2)  
V § 18 odst. 2 je již peluška uvedena, konkrétně spadá 
do rodu hrách uvedeného pod písmenem f). 
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3. K § 28 Podpora na produkci bílkovinných plodin 
 
Bod (3) Návrh na zařazení čočky, fazolu a cizrny mezi 
bílkovinné plodiny: 
Uvedené plodiny vážou vzdušný dusík, pomáhají zlepšovat 
strukturu a úrodnost půdy, dodávají do půdy značné množství 
organické podzemní hmoty a takto zlepšuje hospodaření s vodou. 
Zároveň jako luskoviny jsou vhodný přerušovač obilních sledů 
omezující rozvoj chorob a škůdců. 
Čočka se bohužel u nás již delší dobu nepěstuje. Průměrná roční 
spotřeba čočky se v ČR dlouhodobě pohybuje na úrovni 4 000 – 6 
500 tun. Celková poptávka je pokrývána dovozem zejména z 
Kanady (95 %). 
Cizrna a fazol. Jedná se o teplomilné luskoviny pro potravinářské 
využití, u kterých je v poslední době zvýšená poptávka po osivu ze 
strany pěstitelů. Sláma se dá využít i na krmení. 
Cizrna je ve světě třetí nejrozšířenější luskovinou, po sóji a fazolu, 
s mnohatisíciletou tradicí jako luštěnina pro lidskou výživu. 
V katalogu OECD je přes 70 odrůd. 
Fazol je ve světovém měřítku po sóji nejrozšířenější luskovinou. 
V našich podmínkách je fazol užíván jen pro účely potravinářské. 

Vysvětleno. 
Čl. 52 nařízení (EU) č. 1307/2013, který upravuje 
podmínky poskytování dobrovolné podpory vázané, 
neukládá členskému státu legislativní zmocnění upravit 
nastavení této podmínky pro rok 2018. 
Nad rámec doplňujeme, že způsobilé plodiny pro 
poskytnutí této podpory byly stanoveny po odborných 
diskuzích se zástupci nevládních organizací a odbornými 
výzkumnými ústavy a zároveň takto notifikovány u EK.   

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

K § 3 (odpověď na dopis čj. 60301/2017-MZE-14141) 
Zcela se ztotožňujeme s myšlenkou snížení administrativní a 
kontrolní zátěže pro zemědělce a souhlasíme s vypuštěním 
podmínky aktivního zemědělce. Věříme, že toto usnadní sedlákům 
věnovat se plně své práci, tj. zemědělství, a ne přebujelá 
administrativa. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v době vypořádání 
připomínek, resp. zaslání novely nařízení vlády na Úřad 
vlády k dalšímu projednání, nebyla k dispozici finální 
dohoda ohledně nařízení Omnibus, budou případné 
úpravy zohledněny v některé z dalších novel nařízení 
vlády k přímým platbám či environmentálním podporám 
PRV. 

V Praze dne 7. prosince 2017 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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