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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 58743/2017-MZE-12154, ze dne 3. listopadu 2017, s termínem dodání stanovisek do 27. listopadu 
2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. V předloženém materiálu se navrhuje úprava sankčního 
systému u zemědělské kultury ovocný sad. Sankce za 
nesplnění podmínek by měla být nově vztažena pouze na 
příslušnou produkční plochu skupiny dřevin, na které k 
nesplnění podmínky došlo a nikoliv vůči celému dílu půdního 
bloku. Doporučujeme zvážit, zda tato změna nastavení sankce 
nezpůsobí ztrátu kárného účinku a pěstitelé následně nebudou 
zkoušet žádat o dotace na produkční plochy, které podmínku 
pěstování podporovaného druhu ovoce nesplňují, přičemž jim 
nebude hrozit veskrze žádný postih.  

Vysvětleno. 
Sankce vztažená k celému dílu půdního bloku za situace, 
kdy je možné podat žádost o dotaci pouze na část dílu 
půdního bloku (produkční plochu) je nepřiměřená. 
Domníváme se, že dostatečný kárný účinek má již 
nastavení sankce na úrovni produkční plochy daného 
typu dřevin a nepovažujeme za nutné sankci uplatňovat i 
na případné další produkční plochy jiných dřevin 
nacházejících se na dílu půdního bloku. 
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2. Je navrhováno odstranění podmínky prokazování minimální 
produkce a využití jahod prostřednictvím daňových dokladů 
a faktur u podpory pěstování jahodníku na orné půdě. Tento 
krok je odůvodněn tím, že současné nastavení 
managementových podmínek zajistí dostatečnou ochranu proti 
možným spekulacím. Nově by měli žadatelé při kontrole však 
předkládat pouze karty dílů půdních bloků a vyplněný formulář. 
Doporučujeme zvážit, zda jsou tyto úkony opravdu dostatečné 
a zda je možné se spoléhat na kontrolu formuláře vyplněného 
žadatelem.  

Vysvětleno.  
Kontrola prokazování produkce nebude probíhat 
výhradně na základě formuláře vyplaněného žadatelem, 
ale i na základě předložených karet dílů půdního bloku 
(záznamy o rostlinné produkci). 
Kontrola záznamů o rostlinné produkci je stanovena 
evropskou legislativou. Tyto záznamy musí být pravdivé 
a odpovídat realitě – při kontrolách ekologického 
hospodaření se kontrolují množstevní toky surovin, tzn. 
že se ověřuje, co se s produkcí dále stalo, pokud byla 
prodána, jsou vyžadovány doklady, kontroluje se 
kompletně účetnictví, kontroluje se ale i stav skladových 
zásob, jak evidenčně, tak fyzicky. Z výše uvedeného 
důvodu je možné zkontrolovat množství sklizených 
jahod, které je uvedeno v záznamech, naproti účetním 
dokladům. Evropská legislativa a její kontrolní řád v plné 
míře zastoupí podmínky prokazování produkce účetními 
doklady. 

3. Dopady na podnikatelské prostředí v ČR mají být dle 
Odůvodnění převážně neutrální. Z těchto slov vyplývá, že 
navrhované nařízení vlády bude mít přeci jen nějaké dopady. 
Doporučujeme proto dopady tohoto právního předpisu na 
podnikatelské prostředí lépe vysvětlit. 

Vysvětleno.   
Navrhované úpravy jsou ve vztahu k podnikatelskému 
prostředí, tj. žadatelům o dotaci v rámci Ekologického 
zemědělství, považovány převážně za neutrální, 
zejména proto, že na jedné straně dojde ke snížení 
administrativní zátěže (zjednodušení prokazování 
produkce u jahodníku) nebo úpravě sankčního 
mechanismu, zároveň ale na druhé straně dojde 
k snížení sazby dotace u ostatních sadů v důsledku 
zjednodušení podmínek pro poskytnutí dotace.  

4. V bodě 15. doporučujeme za slova "se vkládá slovo" doplnit 
slova "a číslo". 

Akceptováno jinak. 
Slova „vkládá slovo“ byla nahrazena slovy „vkládají 
slova“. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K čl. I bodu 13:  
Doporučujeme vypustit slovo „textu“, protože slovo „nebo“ se 
nedoplňuje na konec textu písmene a), tzn. před čárku na konci 
textu tohoto písmene, ale až za ni, tedy na konec písmene a). 

Akceptováno jinak. 
Bod 13 byl upraven následovně: 
„13. V § 25 odst. 14 písm. a) se čárka nahrazuje slovem 
„, nebo“ a písmena b) a c) se zrušují.“. 

2. K čl. I bodu 15:  
Doporučujeme nahradit slovo „ vkládá“ slovem „vkládají“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K rozdílové tabulce: 
V případě první vykazované položky - § 18 (sazby dotace) není 
zřejmá návaznost na uváděné články 7 a 10 nařízení č. 1306/2013 
(akreditace platebních agentu a přípustnost plateb). Nemá být 
relevantní nařízení č. 1305/2013? 
Nutno vyjasnit, resp. rozdílovou tabulku upravit. 
 
Ve stejné položce je rozdílové tabulce ve sloupci „Celex č.“ 
v prvním řádku chybně uvedeno celexové číslo. Předkladatel uvádí 
„2013R1306“, přičemž správně má být uvedeno „32013R1306“. 
Celexové číslo je nutné opravit. 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky.   
 
 
 
 
Akceptováno.  
Celexové číslo bylo upraveno ve smyslu připomínky. 

2. Ke srovnávací tabulce 
V návrhu nařízení je ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) a § 18 odst. 2 
písm. h) vykázáno jako implementační (je podtrženo s uvedením 
celexovým číslem 32013R1306), nicméně následně není vykázáno 
ve srovnávací tabulce.  
Vykázání tohoto ustanovení ve srovnávací tabulce je nutné 
doplnit, resp. vyjasnit jeho charakter v návaznosti na 
připomínku uvedenou výše. 
 
Ke srovnávací tabulce ještě pro úplnost dodáváme, že v ní (viz 
první a druhý řádek sloupce „Ustanovení (§, odst., písm., atd.)“) 
jsou uvedena ustanovení „§ 21 až § 25“ bez bližší specifikace, o 
jaký odstavec, písmeno apod. se jedná. Přestože je konkrétní 
ustanovení citováno ve vedlejším sloupci a konkrétní změna 
zvýrazněna tučně, správně má být konkrétní měněné ustanovení 
uvedeno rovněž ve sloupci „Ustanovení (§, odst., písm., atd.)“. 
Ve sloupci „Ustanovení (§, odst., písm., atd.)“ je nutné § 21 až 
§ 25 specifikovat. 

Akceptováno.  
Srovnávací tabulka byla doplněna ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky.    
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3. K odůvodnění materiálu: 
Absence odůvodnění implementačních ustanovení 
Předkladatel v materiálu vykazuje jako implementační tato 
ustanovení: § 18 odst. 1 písm. h), § 18 odst. 2 písm. h), § 21 odst. 
4 písm. g), § 22 odst. 8 písm. f), § 23 odst. 10 písm. f), § 24 odst. 8 
písm. h), § 25 odst. 12 písm. i) a § 25 odst. 15. Tato ustanovení 
jsou vykazována jako implementační pouze vůči nařízení č. 
1306/2013. V části „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie“ se však 
překladatel k těmto implementačním ustanovením konkrétně 
nevyjadřuje, a vedle nařízení č. 1306/2013, které je vykazováno 
v rozdílové i srovnávací tabulce jako jediné relevantní, uvádí 
rozsáhlý výčet právních předpisů EU, které dle předkladatele na 
dané nařízení vlády dopadají a s nimiž je návrh dle názoru 
předkladatele v souladu. Uvedeným vyjádřením tak dochází ke 
stírání rozdílů mezi tím, že oblast řešená nařízením vlády č. 
76/2015 Sb. má obecně širší provazby na mnoho předpisů EU, 
avšak pro danou novelu je relevantní pouze nařízení č. 1306/2013, 
resp. možná i nařízení č. 1305/2013.  
Je nutné odůvodnění upravit tak, aby bylo jasné, které 
předpisy EU jsou relevantní pro předložený návrh, a které se 
návrhu dotýkají pouze v širších souvislostech. 

Akceptováno.  
Odůvodnění upraveno ve smyslu připomínky. V části 
týkající se „Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy…“ uvedeny pouze právní předpisy týkající se 
návrhu nařízení vlády. 
 

4. K odůvodnění materiálu: 
Hodnocení ústavnosti návrhu a souladu návrhu s mezinárodními 
smlouvami 
V části „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a 
obecnými právními zásadami práva Evropské unie“ předkladatel 
nesprávně – nadbytečně hodnotí ústavnost návrhu a jeho soulad 
s mezinárodními smlouvami: „Předkládaný návrh nařízení vlády je 
v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.“  
Hodnocení ústavnosti návrhu a souladu návrhu 
s mezinárodními smlouvami je nutné z této části vypustit a 
uvést je na jiném místě v odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K bodu 14. návrhu (§ 25 odst. 15): 
Je nutno opravit příslušné celexové číslo na „32013R1306“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
Bez připomínek. 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

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.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. V § 15 odst. 2 písm. g) nařízení navrhujeme zakotvit rovněž řez 
keřů za účelem odstranění suchých a nemocných větví. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o připomínku nad rámec předkládaného návrhu 
nařízení vlády.  
Cílem nařízení vlády č. 76/2015 Sb. je stanovit podmínky 
pro poskytnutí dotací, zejména takových, jejichž cílem je 
zajištění dalšího environmentálního přínosu a funkčnosti 
jednotlivých managementů. Cílem nařízení vlády není 
definovat úplný výčet agrotechnických operací 
prováděných v rámci běžné údržby ovocného sadu. Toto 
by mělo být prováděno i ve vlastním zájmu 
hospodařícího subjektu, zejména s ohledem na 
povinnost prokazovat produkci. Podmínka provádět, 
v návaznosti na zvolenou pěstební technologii, 
pravidelný řez korun ovocných stromů ve stanoveném 
termínu (do 15. 8.), je doplňkovým závazkem opatření 
EZ, jehož cílem a důvodem je zavedení povinnosti 
provedení druhého doplňkového letního řezu. Tento řez 
je v rámci NV 76/2015 Sb. brán jako podmínka 
prováděná nad rámec běžné zemědělské praxe a EZ 
legislativy.  Na rozdíl od stromů se nejedná o tak 
dlouhodobou trvalou výsadbu, není potřeba udržovat tvar 
koruny a zároveň u keřů se provádějí odlišné pěstební 
postupy než u stromů. Dle našich informací z průběhu 
nastavování podmínek opatření není nutné provádět 
následující řezy nad rámec běžné praxe k udržení 
kvalitního porostu keřů, a proto nebyla podmínka 
odstranění suchých a nemocných větví zavedena do 
dotačních podmínek pěstování keřů. Vzhledem k výše 
uvedenému Ministerstvo zemědělství neshledává nutnost 
doplnit podmínku odstranění suchých a nemocných větví 
u keřů do NV 76/2015 Sb., o podmínkách provádění 
opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. Požadavek na doplnění podmínky řezu keřů za 
účelem odstranění suchých a nemocných větví bereme 
jako provádění obhospodařování zemědělské půdy. 
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2. V § 15 odst. 3 písm. a) nařízení se pro účely přiznání dotace 
používají pojmy 100 životaschopných jedinců u ovocných 
stromů nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců na 
1 hektar produkční plochy, oproti nařízení vlády č.307/2014 Sb., 
kde je v § 3 odst. 8 v definici sad uvedeno jako jedno z kritérií, 
že sadem se rozumí, zemědělsky obhospodařovaná půda s 
trvalou kulturou s počtem jedinců 100 kusů stromů a 800 kusů 
keřů, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. 
prosince příslušného kalendářního roku. S ohledem na výše 
uvedené proto doporučujeme tuto úpravu v obou předpisech 
sjednotit.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Jedná se o připomínku nad rámec předkládaného návrhu 
nařízení vlády.  
Pokud se jedná o minimální počty ovocných stromů 
a ovocných keřů, tak v případě počtů jedinců uváděných 
v nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o počty, na 
základě kterých je možné jednoznačně přiřadit druh 
zemědělské kultury ovocný sad. Pokud se jedná 
o minimální počty jedinců stanovené v nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb., jsou tyto cíleně stanoveny nad rámec 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a jejich cílem je zajištění 
environmentálního přínosu a funkčnosti managementu.   

3. V § 15 odst. 3 písm. nově písm. f) navrhujeme zakotvit rovněž 
řez keřů za účelem odstranění suchých a nemocných větví. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o připomínku nad rámec předkládaného návrhu 
nařízení vlády.  
Viz vypořádání k připomínce č. 1. 

4. V § 15 odst. 4 je uvedeno, že podmínka uvedená v odstavci 3 
písm. j) [nově i)] neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu 
z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných 
keřů. S ohledem na výše uvedené tak navrhujeme, aby i u keřů 
u intenzivních ekologických sadů také první rok od založení byl 
žadatel o dotaci osvobozen od dokládání sklizní, když v § 15 
odst. 2 písm. c) není stanovena věková hranice u keřů 1 rok, 
jako je tomu u stromů, tj. 3 roky.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o připomínku nad rámec předkládaného návrhu 
nařízení vlády.  
Růstová fáze keřů je mnohem rychlejší než u stromů, je 
plně na rozhodnutí žadatele o dotaci, zda na sady 
vysázené těmito keři požádá o dotaci na intenzivní nebo 
ovocný sad, a to zejména s ohledem na zajištění 
produkce z tohoto sadu. Z dosavadní aplikační praxe 
nevyplynula potřeba úpravy tohoto ustanovení. 

5. V souvislosti s novelou zákona o zemědělství (provedenou 
zákonem č. 299/2017 Sb., účinnou od 1. 12. 2017) rovněž 
navrhujeme v této novele vypustit odkaz na zde uvedenou 
vyhlášku č. 88/2006 Sb., neboť tato vyhláška byla uvedenou 
novelou zákona o zemědělství zrušena a ustanovení zde 
uvedená jsou obsažena v zákoně o zemědělství. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUMBG5U5)
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Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Na vědomí  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Českomoravské 
šlechtitelské a 
semenářské 
asociace 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 8. února 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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