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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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, 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. 59230/2017-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 
 

V předloženém materiálu se navrhuje zmírnění 
sankcí za nesplnění podmínky pěstování pouze 
podporovaného druhu zeleniny v podopatření 
Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku. 
Sankcí by nově mělo být neposkytnutí dotace 
pouze na díl půdního bloku, na kterém bylo 
nesplnění podmínek zjištěno. Doporučujeme 
zvážit, zda tato změna nastavení sankce 
nezpůsobí ztrátu veškerého kárného účinku a 
pěstitelé nebudou zkoušet žádat o dotace na 
půdní bloky, které podmínku pěstování 
podporovaného druhu zeleniny nesplňují, 
přičemž jim nebude hrozit veskrze žádný postih. 
Zároveň prosíme o vysvětlení.  

Vysvětleno. 
Navrhovaná změna přináší zmírnění sankcí pro pěstitele zeleniny 
v podopatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku ve 
smyslu přesnějšího zacílení sankce na konkrétní plochu, na které 
k nesplnění podmínek došlo.  
Výše konkrétní sankce, tj. neposkytnutí dotace v daném roce, kdy 
k nesplnění podmínek došlo, zůstává nezměněna.  
Změna tak zavádí rovnější posuzování nesplnění podmínek, aniž 
by došlo k ohrožení principu zachování odrazujícího a kárného 
účinku sankce. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo průmyslu 
a obchodu  

1. K odůvodnění str. 1: 
Do názvu nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 
uvedeného v prvním odstavci doporučujeme 
doplnit chybějící část. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K odůvodnění str. 1: 
V posledním odstavci doporučujeme uvést 
zavedenou zkratku „nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb.“ a za slovo „dán“ doplnit slova 
„těmito předpisy“, event. upravit pád u 
jednotlivých uváděných předpisů v návaznosti 
na stávající znění předvětí. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K odůvodnění str. 2: 
V poslední odrážce navrhujeme uvést pouze 
zavedenou zkratku „nařízení vlády č. 75/2015 
Sb.“. 

Vysvětleno. 
Zde se jedná o původní nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nikoli o 
předkládaný návrh nařízení vlády, ke kterému byla zavedena 
legislativní zkratka „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“. 

4. K odůvodnění str. 2: 
V předposledním odstavci doporučujeme do 
názvu zákona č. 256/2000 Sb. doplnit za slovo 
„“zákonů“ slova „(zákon o Státním 
zemědělském intervenčním fondu)“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K odůvodnění str. 3: 
Ve druhém odstavci v kapitole týkající se 
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
se zákonem doporučujeme označení 
zákonného zmocnění sladit s textem návrhu 
nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K odůvodnění str. 3: 
Předvětí před výčtem předpisů Evropské unie 
navrhujeme upravit tak, aby obsahovalo pouze 
jednu větu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K odůvodnění str. 6: 
V odůvodnění k bodu 9 doporučujeme uvést 
komentář ke všem navrhovaným změnám 
Přílohy č. 2 části D. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění bude upraven ve smyslu připomínky.  
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8. K odůvodnění str. 6: 
Doporučujeme doplnit chybějící podtržení u 
označení odůvodnění k bodům 7 a 9. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K platnému znění: 
Název platného znění je třeba upravit, a to 
vypustit duplicitně uvedená slova „nařízení 
vlády“ za slovem „znění“ a dále vypustit slova 
„,s přílohou č. 10“, neboť příloha je součástí 
právního předpisu, tudíž není nutno ji zvlášť 
v názvu uvádět, a navíc tato příloha není 
předmětem úpravy. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. Příloha č. 10 byla 
nahrazena přílohou č. 2. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
  

 

Ministerstvo vnitra K čl. II bodu 1: 
Nedoporučujeme v přechodném ustanovení 
odkazovat na konkrétní novelizační body 
nynější novely, protože platí, že po nabytí 
účinnosti novela ztrácí svoji samostatnou 
normativní existenci. Zmínka o novelizačních 
bodech není ani zapotřebí, neboť plně 
dostačující je odkaz na konkrétní ustanovení 
nařízení vlády. Pro přehlednost bychom 
zároveň doporučovali pasáž začínající slovy „s 
výjimkou“ oddělit jako samostatné přechodné 
ustanovení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení § 21 odst. 7 písm. 
b) a c) a § 21 odst. 8 písm. b) bodě 2, u kterých se v případě 
žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2017 splnění podmínek 
posuzuje podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo životního 
prostředí 

1. K § 18 odst. 1: 
Dle formulace se podmínka ponechávání 
nepokosených ploch vztahuje pouze k 
agrotechnické operaci provedené v souladu s § 
7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 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. Tím se rozumí 
provedení pastvy včetně likvidace nedopasků 
nebo provedení seče včetně odklizení biomasy 
z pozemku v termínu do 31. července 
příslušného kalendářního roku, pokud není pro 
daný díl půdního bloku stanoveno jinak 
agroenvironmentálně-klimatickým opatřením. 
Avšak na další operace (seče), prováděné dle 
podmínek jednotlivých titulů podopatření 
ošetřování travních porostů nad rámec 
ustanovení § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
se podmínka ponechávání nepokosených ploch 
nevztahuje. Navrhujeme proto stanovit, aby 
nepokosená plocha o daných parametrech 
byla ponechána na dílu půdního bloku 
zařazeného do titulu ošetřování travních 
porostů při každé seči. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zavedení povinnosti ponechávat nepokosené plochy i při 
provádění druhé seče by bylo přílišným omezením zemědělského 
hospodaření bez adekvátní kompenzace.  
Žadatelům by touto úpravou bylo neúměrně ztíženo hospodaření a 
vzniklo by riziko nepokrytí požadavků na krmivovou základnu pro 
chov hospodářských zvířat a následně by došlo i ke vzniku 
dodatečných finančních ztrát vyplývajících z nutnosti nákupu 
krmiva. 
Podmínka ponechávání nepokosených ploch má za cíl zabránit 
likvidaci vývojových stádií hmyzu při plošných sečích, vytvořit 
refugia pro přežití populací hmyzu a zlepšení migrační 
prostupnosti krajiny. Z pohledu MZe nemá podmínka ponechávání 
nepokosených ploch k termínu druhé seče, s ohledem na 
podzimní období termínu a biologii cílových skupin organismů, již 
takový význam a efekt, který by odůvodnil nezbytnost zavedení 
podmínky.  
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že doposud nebyly 
předloženy výsledky studií zkoumající skutečný vliv ponechávání 
nepokosených ploch na biodiverzitu. Z tohoto důvodu se lze tedy 
domnívat, že Ministerstvem životního prostředí vznesený 
požadavek je podložen pouze expertním odhadem možného 
účinku takovéto změny, nikoli důkazy zakládajícími se na 
výsledcích reálných pozorování. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. 
a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. 
a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 7 písm. 
a):  

Podmínka každoročního obhospodařování „v 
souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“ nestanoví 
celkový počet sečí, které mohou být v 
příslušném kalendářním roce na zařazeném 
dílu půdního bloku provedeny. V případě 
odstavců 5, 6 a 7 je navíc uvedeno „minimálně 
jednou ročně“. Navrhujeme podmínky 
formulovat tak, aby v termínech 
stanovených nařízením vlády byla seč 
prováděna maximálně 3x ročně dle 
příslušného titulu/vymezení. Častější seč 
vede k výraznému potlačení biodiverzity a 
snižuje environmentální přínos dotačních titulů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Omezení zemědělského obhospodařování trvalých travních 
porostů zařazených do AEKO pouze na tři seče by bylo 
neúměrným omezením zemědělského hospodaření žadatelů, bez 
adekvátní kompenzace ve formě poskytované dotace. Principem 
AEKO ve vztahu k trvalým travním porostům je udržení příznivé 
intenzity zemědělského hospodaření a zavedení takových postupů 
zemědělského hospodaření, které zajistí zachování cenných 
stanovišť na trvalých travních porostech za současného zachování 
rozumné míry dosahovaného profitu zajišťujícího ekonomickou 
stabilitu hospodařícího subjektu. Kalkulace újmy v závazku AEKO 
je založena především na ušlých příjmech vznikajících 
zachováním příznivé úrovně intenzity chovu hospodářských zvířat 
a na vícenákladech a ušlých příjmech v souvislosti s posunem 
termínů sečí. V kalkulaci újmy není zvažováno omezení 
zemědělského hospodaření pouze na tři seče. Při případném 
zavedení takovéto podmínky by bylo nezbytně nutné aktualizovat 
kalkulaci újmy. Dále by bylo nezbytně nutné upravit text 
programového dokumentu PRV. Než by ovšem takováto podmínka 
měla být zavedena, je nezbytně nutné provést analýzu dopadu 
zavedení takovéto podmínky a návrh diskutovat se zemědělskou 
veřejností. 
Navrhované znění podmínky neobsahuje bližší specifikaci, do kdy 
by zmiňované tři seče měly být provedeny. Takto nastavená 
podmínka by byla nekontrolovatelná v praxi a v přímém rozporu 
s čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 
upravující provádění opatření Programu rozvoje venkova, která 
stanoví, že každá podmínka musí být kontrolovatelná. 
 
Podnět bude ze strany MZe diskutován se zemědělskou veřejností 
a dalšími zainteresovanými stranami za účelem vyhodnocení 
možného dopadu na zemědělské hospodaření a případného 
zvážení při budoucím nastavování podmínek AEKO. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAUPMHD9X)



6 
 

3. K § 17 odst. 1: 
Do plochy, pro kterou platí podmínka dodržovat 
v kontrolním období intenzitu chovu 
hospodářských zvířat nejméně 0,3 velké 
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního 
porostu obhospodařovaného žadatelem a 
vedeného v evidenci využití půdy, navrhujeme 
nezapočítávat plochu, která je způsobilá pro 
platbu Natura 2000 na zemědělské půdě dle 
nařízení vlády č. 73/2015 Sb. 
Zařazení do přísně chráněného režimu 
významně ztěžuje žadateli zajištění 
dostatečného množství krmiva pro množství 
zvířat, odpovídající intenzitě 0,3 VDJ/ha TTP, a 
zároveň vylučuje tyto plochy z aplikace 
statkových hnojiv, vzniklých při ustájení přes 
zimu. Zároveň jde o nejcennější biotopy vázané 
na zemědělské hospodaření, tedy důležité 
z hlediska ochrany přírody i pro posílení efektu 
opatření AEKO pro podporu biodiverzity.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Podmínka zachování alespoň minimální intenzity chovu 
hospodářských zvířat je nastavena jako „celofaremní podmínka“, 
zohledňující hospodaření dané farmy jako celku, nikoli pouze 
hospodaření na dílčích, konkrétních plochách se specifickým 
omezením.  
Zavedení výjimky z plnění podmínky zachování alespoň minimální 
intenzity chovu hospodářských zvířat by narušilo tento osvědčený, 
v praxi dobře chápaný koncept nastavení podmínky.  
Dále je nutné upozornit, že v případě souběhu s opatřeními 
Ekologické zemědělství nebo LFA/ANC by byly tyto plochy nadále 
zahrnuty do výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat ve výši 
0,3 VDJ/ha. Tímto by došlo k narušení jednotného přístupu 
k posuzování podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat 
napříč opatřeními. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. K § 18 odst. 1 a odst. 3: 
Podmínka ponechávání nepokosených ploch 
se vztahuje na díly půdních bloků zařazené do 
titulu ošetřování travních porostů podle § 2 
písm. d) bodů 1 až 5. Navrhujeme, aby se 
podmínka rozšířila i na titul ošetřování 
travních porostů podle § 2 písm. d) bodu 8 - 
ochrana chřástala polního, s tím, že termín 
pro ponechání nepokosených ploch by měl 
být stanoven „do 15. října“. Na plochách je 
třeba zabránit změnám určitých společenstev, 
ke kterým dochází vlivem dlouhodobého 
managementu zaměřeného na podporu 
chřástala.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Titul ochrana chřástal polního je primárně zacílen na ochranu tohoto 
druhu ptáka, čemuž odpovídají i podmínky provádění titulu. Podmínky 
byly nastaveny na základě dlouhodobé diskuse k problematice 
Agroenvironmentálně-klimatických opatření, které se účastnili i zástupci 
orgánů ochrany přírody, včetně Ministerstva životního prostředí.  
Případné rozšíření podmínky ponechávání nepokosených ploch i na 
trvalé travní porosty zařazené v titulu Ochrana chřástala polního by pro 
zemědělce hospodařící na těchto plochách znamenalo výrazné zpřísnění 
podmínek v průběhu trvání závazku a způsobilo by komplikace 
v hospodaření, které přizpůsobili podmínkám provádění dotačních titulů 
platným v době vstupu do závazku. V konečném důsledku by toto mohlo 
být příčinou ukončení přijatých závazků.  
Pokud by mělo dojít ke změně provádění podmínek, například ve smyslu 
zavedení povinnosti ponechávání nepokosených ploch, pak to musí být 
učiněno teprve na základě širší diskuse se všemi zainteresovanými 
stranami, během které budou důkladně zváženy všechny možné dopady 
takovýchto změn jak na účinnost dotačního titulu, tak na zemědělské 
hospodaření subjektů vstupujících do závazku. Zároveň upozorňujeme 
na skutečnost, že doposud nebyly předloženy výsledky studií zkoumající 
skutečný vliv ponechávání nepokosených ploch na biodiverzitu. Z tohoto 
důvodu se lze tedy domnívat, že Ministerstvem životního prostředí 
vznesený požadavek je podložen pouze expertním odhadem možného 
účinku takovéto změny, nikoli důkazy zakládajícími se na výsledcích 
reálných pozorování. 
V případě potřeby změnit management údržby trvalého travního porostu 
zařazeného do titulu Ochrana chřástala polního lze využít institutu 
povolení nahrazení seče pastvou, a to skrze aktualizaci údajů 
k příslušnému dílu půdního bloku v evidenci zemědělské půdy podle 
uživatelských vztahů LPIS, ve vrstvě Enviro. Tento institut umožňuje 
změnit způsob obhospodařování ploch ze seče na pastvu. 
Dále, i v případě titulu Ochrana chřástala polního je možné využít 
souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody s odložením nebo 
vynecháním jedné ze sečí, které též napomůže uzpůsobit hospodaření 
na konkrétním dílu půdního bloku místním podmínkám. 

Rozpor byl odstraněn. 
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5. § 19 odst. 11: 
Podmínka dle písm. a) provedení údržby 
travního porostu na DBP min. dvakrát ročně se 
v oblastech H1 ukazuje jako nesplnitelná 
z hlediska zemědělské praxe (otavy často 
vůbec nenarostou – málo úživné půdy, sucho) 
a zároveň vytváří přílišný tlak na horská travní 
společenstva. Navrhujeme, aby v případě, že 
první provedenou operací bude pastva (kdy 
v případě H1 oblastí platí termín do 31. 
srpna), nebyla druhá operace s termínem do 
31. října vyžadována.  
Obdobně problematický je, zejména v horských 
oblastech, minimální přísun dusíku. 
Navrhujeme, aby přísun dusíku pastvou dle 
písm. b) ve výši nejméně 10 kilogramů 
celkového dusíku na 1 hektar příslušného dílu 
půdního bloku zařazeného v titulu DBP bylo 
možno snížit až na polovinu na základě 
souhlasného stanoviska místně příslušného 
orgánu ochrany přírody. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Mezi možnosti úpravy podmínek provádění titulu Druhově bohaté 
pastviny, vázané na souhlas orgánu ochrany přírody, bude nově 
zavedena možnost udělení výjimky na snížení limitu minimálního 
přívodu dusíku pastvou hospodářských zvířat.  
Pro plošné zavedení požadované výjimky na vynechání druhého 
termínu údržby trvalých travních porostů zařazených v titulu 
Druhově bohaté pastviny neshledává MZe opodstatnění, neboť již 
dnes je možné, tam kde je to z důvodu místních podmínek 
opodstatněné, udělit souhlasné stanovisko s odložením nebo 
vynecháním jedné ze sečí/pastvy.  
Zavedení výjimky na neprovádění pastvy v jedné konkrétní 
kombinaci faktorů, j MZe považuje za nesystémový krok, který by 
vedl ke snížení transparentnosti podmínek, ke ztížené administraci 
žádostí o dotaci a tím i k možnému zpoždění výplaty dotací 
žadatelům.  
Dále, je třeba mít na paměti, že AEKO – podopatření Ošetřování 
travních porostů jsou plošný nástroj, zacílený na určitý typ 
standardizovaných druhových společenstev, který je administrován 
na úrovni celé České republiky. Této skutečnosti odpovídá i 
charakter zavedených podmínek. AEKO – OTP není nástroj na 
řešení silně specifických ploch s velmi úzkým územním výskytem. 
K řešení údržby takovýchto specifických ploch musí sloužit jiné 
nástroje, administrované resortem životního prostředí, které 
umožňují zacílení na konkrétní charakteristiky konkrétních ploch. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

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.  
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1. K rozdílové tabulce: 
Vykázání implementačního ustanovení § 30 
odst. 1 písm. b) v rozdílové tabulce 
V návrhu nařízení je ustanovení § 30 odst. 1 
písm. b) vykázáno jako implementační (je 
podtrženo s uvedením celexovým číslem 
32013R1306), nicméně následně není 
vykázáno v rozdílové tabulce.  
Vykázání tohoto ustanovení v rozdílové a 
srovnávací tabulce je nutné doplnit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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2. K odůvodnění materiálu: 
Absence odůvodnění implementačních 
ustanovení 
Předkladatel v materiálu vykazuje jako 
implementační tato ustanovení: § 12 odst. 2, § 
15 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. b) bod 6 a § 30 
odst. 2 písm. b) bod 1., a to v návaznosti na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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“ a ani ve zvláštní části 
odůvodnění se však překladatel k těmto 
implementačním ustanovením z hlediska 
nařízení (EU) č. 1306/2013 nevyjadřuje a pouze 
uvádí rozsáhlý výčet právních předpisů EU, 
které na dané nařízení dopadají  v širších 
souvislostech. Je nutné odůvodnění návrhu 
upravit tak, aby z něj vyplývalo, že výše 
uvedená ustanovení návrhu mají vztah 
k nařízení (EU) č. 1306/2013, a naopak že 
seznam dalších uváděných předpisů EU 
(zřejmě s výjimkou nařízení Komise č. 
640/2014, viz níže) je sice v širších 
souvislostech relevantní pro materii 
upravovanou nařízením vlády č. 75/2015 Sb., 
nikoliv však pro navrhovanou novelu. 
§ 30 uvedeného nařízení vlády byl již dříve 
vykazován jako implementační vůči nařízení 
Komise č. 640/2014; je nutno vyjasnit i vztah 
k tomuto nařízení. 

Akceptováno.  
Odůvodnění bylo upraveno ve smyslu připomínky.  
V části týkající se „Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy…“ uvedeny pouze právní předpisy týkající se návrhu 
nařízení vlády, tj. nařízení (EU) č. 1306/2013 a nařízení Komise 
(EU) č. 640/2014. 
Do textu novely (novelizační body 8 a 9 - § 30) byl doplněn 
CELEXový odkaz na nařízení Komise č. 640/2014  a byl rovněž 
zohledněn ve srovnávací a rozdílové tabulce 
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3. 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 – hodnocení 
ústavnosti návrhu a souladu návrhu s mezinárodními smlouvami 
vypuštěno.  
 

4. Předkladatel vložil do databáze e-klep 
„srovnávací tabulku“, ta však neodpovídá 
formátu srovnávací tabulky. 

Vzato na vědomí. 
 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek.  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  
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Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví  

Bez připomínek.  

Rada hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora   
 

 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  
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Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K § 13 Podopatření integrovaná produkce 
révy vinné,  
odst. 6 písm. f), g) a odst. 7 písm. g) až i): 
Žádáme odstranit v levém sloupci citované 
podmínky podpory, které bezdůvodně stanovují 
žadateli aplikovat přípravky na ochranu rostlin 
(POR) (byť povolené podle zákona o 
ekologickém zemědělství /EZ/), nebo upravit 
znění dotčených ustanovení tak, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, že se tyto POR aplikují 
pouze v případech výskytu dotčených 
škodlivých organismů rostlin na příslušném dílu 
půdního bloku, např. úpravou návětí odst. 6 a 7 
takto: 
„Žadatel po celou dobu zařazení do titulu 
základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 
1 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury vinice, pokud je potřebná 
ochrana rostlin proti v tomto odstavci 
uvedeným škodlivým organismům rostlin,“. 

Neakceptováno. 
Požadovaná změna se netýká předmětu navrhované novely 
nařízení vlády.  
 
Podmínka povinné aplikace přípravků na ochranu rostlin nebo 
pomocných látek povolených k použití v ekologickém zemědělství 
byla zavedena na základě striktního požadavku Evropské komise. 
Tato podmínka byla ze strany EK zásadní a bez ní by podopatření 
Integrovaná produkce révy vinné nebylo schváleno a nemohlo by 
být implementováno. Bez projednání případné změny s EK není 
možné na národní úrovni měnit znění podmínky zavazující 
žadatele zařazené v IP révy vinné k povinným aplikacím 
biologických POR proti stanoveným patogenům. 
Podmínka je dále navázána na výši poskytované dotace a 
v případě jejího odstranění by nezbytně nutně muselo dojít 
k aktualizaci kalkulace plateb a ponížení poskytované dotace o 
odpovídající částku, obzvláště pak v případě titulu Nadstavbová 
ochrana vinic. 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAUPMHD9X)

aspi://module='ASPI'&link='75/2015%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'


14 
 

Odůvodnění: Tyto podmínky jsou v rozporu se 
zásadami správně zemědělské praxe a obecně 
s podmínkami integrované ochrany rostlin (IOR) 
definovanými vyhláškou 205/2012 Sb. o obecných 
zásadách IOR, - konkrétně odst. 3): 
Výběr způsobu ochrany rostlin je založen na 
základě objektivní analýzy předpokladu napadení 
škodlivým organismem nebo výsledků sledování 
výskytu škodlivých organismů, přičemž se využijí 
prahy škodlivosti, pokud jsou pro dotčený škodlivý 
organismus nebo pěstovanou rostlinu stanoveny a 
zveřejněny podle § 5 odst. 4 písm. b) a e) zákona. 
Aplikace (jakéhokoliv) POR je podmíněna 
výskytem škodlivého organismu v míře, která 
představuje hospodářskou škodu. Navrhované 
povinné aplikace přípravků bez prokazatelné 
přítomnosti příslušného ŠO jsou v rozporu jak 
s národní legislativou ČR (viz výše), tak se 
směrnicí EP a Rady 2009/128/ES o udržitelném 
používání pesticidů, ale rovněž s vládou ČR 
schválenou strategií „Národní akční plán pro 
snížení používání pesticidů“, který si stanovil cíle 
související s nižšími vstupy POR do prostředí – 
bez ohledu na to, zda jde o syntetické nebo 
přírodní účinné látky. 
Žadatelé o podporu - pěstitelé - v systému IP jsou 
povinni sledovat a vyhodnocovat výskyt ŠO, na 
jehož základě mají účelně aplikovat ochranná 
opatření. Aplikace POR bez jasné indikace ŠO je 
tak nesmyslná. 

Tato připomínka je zásadní. 
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2. Příloha č. 1 k NV, část A, kap. II. oblast 
minimálních podmínek pro použití přípravků 
na ochranu rostlin, bod 3 - text minimální 
podmínky pro použití přípravků na ochranu 
rostlin + odkaz na novelizovaný § 46. 
Doporučujeme aktualizovat znění s ohledem na 
změnu související legislativy. 
Současné znění: 
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 
1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: "Jsou přípravky na 
ochranu rostlin uskladněny v originálních 
obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných 
výrobků a přípravků určených k likvidaci jako 
odpad a mimo dosah látek, které by mohly 
ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?". 
Navrhovaná úprava bodu 3: 
3. podmínka stanovená v § 46 odst. 1 písm. a) 
bodu 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: "Jsou přípravky na 
ochranu rostlin uskladněny podle jejich 
druhů, a to odděleně od jiných výrobků a 
přípravků určených k likvidaci jako odpad?". 
Odůvodnění: Tato úprava je nutná s ohledem 
na novelu zákona o rostlinolékařské péči 
(zákonem č. 299/2017 Sb.), jenž je účinná od 1. 
12. 2017. Jelikož se jedná o jeden 
z kontrolovaných požadavků AEKO, je 
provedení úpravy nezbytné. Přeškrtnutý text je 
proto navrženo odstranit a adekvátně upravit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Novela zákona o rostlinolékařské péči skrze zákon č. 299/2017 
Sb., nepřináší v případě § 46 rostlinolékařského zákona uvedenou 
změnu. V čl. I bodě 42. je uvedeno nové znění § 46 odst. 1, na 
který se odkazuje NV 75/2015 Sb., které zní:  
„ (1) Profesionální uživatelé, kteří skladují přípravky nebo pomocné 
prostředky, jsou povinni 
a) zajistit 
1. uskladnění přípravků nebo pomocných prostředků podle jejich 
druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků nebo 
pomocných prostředků určených k likvidaci jako odpad34) a mimo 
dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných 
přípravků nebo pomocných prostředků, 
2. oddělené skladování přípravků nebo pomocných prostředků s 
prošlou dobou použitelnosti, nebo přípravků nebo pomocných 
prostředků, které vrací svému dodavateli, 
3. průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji 
přípravků nebo pomocných prostředků, včetně přípravků s prošlou 
dobou použitelnosti, 
4. splnění technických požadavků na skladování přípravků nebo 
pomocných prostředků a další podmínky stanovené zvláštním 
právním předpisem35), 
5. skladování pouze takových přípravků nebo pomocných 
prostředků, které jsou baleny a označeny v souladu se zvláštními 
právními předpisy, jde-li o skladování přípravků nebo pomocných 
prostředků určených k použití, a 
  
b) na požádání informovat Ústav o místech uskladnění přípravků 
nebo pomocných prostředků.“  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že není nezbytně nutné novelizovat 
znění podmínky uvedené v příloze č. 1, části A II, bodě 3, protože 
jak původní text § 46 odst. 1, tak text tohoto § po novelizaci 
odpovídá textaci podmínky uvedené v příloze č. 1, části A II, bodě 
3 NV 75/2015 Sb. 
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3. Příloha č. 1 k NV, části B, kap. II, bod 3 – 
text minimální podmínky pro použití 
přípravků na ochranu rostlin. 
Doporučujeme aktualizovat znění s ohledem na 
změnu související legislativy. 
Současné znění bodu 3: 
3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny 
v originálních obalech podle jejich druhů a 
odděleně od jiných výrobků a přípravků 
určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah 
látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti 
skladovaných přípravků? 
Navrhované znění bodu 3: 
"Jsou přípravky na ochranu rostlin 
uskladněny podle jejich druhů, a to 
odděleně od jiných výrobků a přípravků 
určených k likvidaci jako odpad?". 
Odůvodnění: Tato úprava je nutná s ohledem 
na novelu zákona o rostlinolékařské péči 
(zákonem č. 299/2017 Sb.), jenž je účinná od 1. 
12. 2017. Jelikož se jedná o jeden 
z kontrolovaných požadavků AEKO, je 
provedení úpravy nezbytné. Přeškrtnutý text je 
proto navrženo odstranit a adekvátně upravit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Novela zákona o rostlinolékařské péči skrze zákon č. 299/2017 
Sb., nepřináší v případě § 46 rostlinolékařského zákona uvedenou 
změnu. V č. I bodě 42. je uvedeno nové znění § 46 odst. 1, na 
který se odkazuje NV 75/2015 Sb., které zní:  
„ (1) Profesionální uživatelé, kteří skladují přípravky nebo 
pomocné prostředky, jsou povinni 
a) zajistit 
1. uskladnění přípravků nebo pomocných prostředků podle jejich 
druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků nebo 
pomocných prostředků určených k likvidaci jako odpad34) a mimo 
dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných 
přípravků nebo pomocných prostředků, 
2. oddělené skladování přípravků nebo pomocných prostředků s 
prošlou dobou použitelnosti, nebo přípravků nebo pomocných 
prostředků, které vrací svému dodavateli, 
3. průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji 
přípravků nebo pomocných prostředků, včetně přípravků s prošlou 
dobou použitelnosti, 
4. splnění technických požadavků na skladování přípravků nebo 
pomocných prostředků a další podmínky stanovené zvláštním 
právním předpisem35), 
5. skladování pouze takových přípravků nebo pomocných 
prostředků, které jsou baleny a označeny v souladu se zvláštními 
právními předpisy, jde-li o skladování přípravků nebo pomocných 
prostředků určených k použití, a 
b) na požádání informovat Ústav o místech uskladnění přípravků 
nebo pomocných prostředků.“  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že není nezbytně nutné novelizovat 
znění podmínky uvedené v příloze č. 1, části B II, bodě 3, protože 
jak původní text § 46 odst. 1, tak text tohoto § po novelizaci 
odpovídá textaci podmínky uvedené v příloze č. 1, části B II, bodě 
3 NV 75/2015 Sb. 
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Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Svaz marginálních 
oblastí 

1. Doporučujeme doplnit slovo „následně“ 
nebo „a zároveň“ na konec § 19 bod 11 
písm. a).  

Poté by měl být text plně v souladu s příslušnou 
metodikou. Současné znění může znamenat i 
to, že jednou pastvou do 31. 7. příslušného 
roku splní žadatel obě podmínky (první operaci 
jako minimální zemědělskou činnosti do 31. 7. 
příslušného roku a zároveň provedení pastvy 
do 31. 10 příslušného kalendářního roku).  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadovaná změna se netýká předmětu navrhované novely 
nařízení vlády.  
 
MZe považuje stávající znění textu za dostatečně přesné a 
odpovídající tomuto typu legislativní normy. Detailnější vysvětlení 
znění podmínky je uvedeno v metodice k provádění nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb., kde je více prostoru pro rozvedení textu a 
vysvětlení podmínky. Metodika je k dispozici každému žadateli a je 
tedy zajištěn přenos požadovaných informací cílové skupině 
příjemců. 
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2. Navrhujeme provedení změn v sankčním 
systému u následujících titulů: 

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny, 
mezofilní a vlhkomilné louky hnojené, mezofilní a 
vlhkomilné louky nehnojené, horské a suchomilné 
louky hnojené, horské a suchomilné louky 
hnojené, horské a suchomilné louky nehnojené, 
ochrana modrásků, ochrana chřástala polního, 
druhově bohaté pastviny.  
Žadatel provádí v případě údržby TTP 
sečením, seč od jednoho okraje dílu půdního 
bloku ke druhému nebo od středu dílu 
půdního bloku k okrajům.  
Současný stav: Při porušení této podmínky pro 
údržbu travního porostu je žadateli snížena 
dotace na titul o 10 % v roce, kdy došlo k porušení 
této podmínky.  
Návrh: Při porušení této podmínky nebude 
žadateli přiznána dotace na příslušný díl půdního 
bloku v roce, kdy došlo k porušení povinnosti.  
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu travních 
porostů a přísev trvalého travního porostu 
nacházejících se v ZCHÚ, v území OP NP a 
Natura 2000 bez souhlasného stanovisko OOP. 
Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá 
potvrdit na formuláři vydaném SZIF a 
předkládá ho při fyzické kontrole na místě.  
Současný stav: Při porušení této podmínky je 
žadateli snížena dotace na titul o 25 % v daném 
roce, kdy došlo k porušení této podmínky. 
Návrh: Při porušení této podmínky nebude 
žadateli přiznána dotace na příslušný díl půdního 
bloku v roce, kdy došlo k porušení povinnosti.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadovaná změna se netýká předmětu navrhované novely 
nařízení vlády.  
 
Podle platné evropské legislativy musí být ukládané sankce 
účinné, odrazující a přiměřené. Předkladatel považuje výši 
stávajících sankcí udělovaných za nesplnění podmínek AEKO za 
adekvátní a splňující všechny požadavky kladené na sankční 
systém evropskou legislativou. Zároveň upozorňujeme na 
skutečnost, že má být v rámci nastaveného sankčního 
mechanismu zohledněno opakování. Tato podmínka by byla 
obtížně splnitelná, za situace, kdy je sankce při prvním porušení 
neposkytnutí dotace na daném DPB. 
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3. Žadatel zajistí likvidaci nedopasků 
sečením nebo mulčováním do 30 dnů od 
skončení pastvy, nebo v případě celoroční 
pastvy, nejpozději do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku.  
Současný stav: Při porušení této podmínky je 
žadateli snížena dotace na příslušný díl 
půdního bloku o 25 % v roce, kdy došlo k 
porušení této podmínky.  
Návrh: Při porušení této podmínky nebude 
žadateli přiznána dotace na příslušný díl 
půdního bloku v roce, kdy došlo k porušení 
povinnosti.  
 
Odůvodnění: ve výše uvedených případech se 
jedná o porušení spojené s podmínkami 
vázanými a identifikovatelnými na příslušný díl 
půdního bloku (DPB). V takovém případě 
považujeme za neadekvátní sankci přes celý 
titul. Navrhujeme její vazbu na příslušný DPB s 
tím, že dostatečně represivní bude zpřísnění 
sankce tak, že při porušení podmínek nebude 
na příslušném DPB v příslušném roce přiznána 
dotace. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadovaná změna se netýká předmětu navrhované novely 
nařízení vlády.  
 
Podle platné evropské legislativy musí být ukládané sankce 
účinné, odrazující a přiměřené. Předkladatel považuje výši 
stávajících sankcí udělovaných za nesplnění podmínek AEKO za 
adekvátní a splňující všechny požadavky kladené na sankční 
systém evropskou legislativou. Zároveň upozorňujeme na 
skutečnost, že má být v rámci nastaveného sankčního 
mechanismu zohledněno opakování. Tato podmínka by byla 
obtížně splnitelná, za situace, kdy je sankce při prvním porušení 
neposkytnutí dotace na daném DPB.  

Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Na vědomí  

Česká plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního prostředí 

Bez připomínek.  

Českomoravské 
šlechtitelské a 
semenářské asociace 

Bez připomínek.  
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Česká asociace 
ochrany rostlin 

1. Pomocné prostředky v rámci podopatření 
integrované produkce révy vinné (§ 13 odst. 
6 a 7 Nařízení) 
Návrh směřuje k upřesnění znění Nařízení tak, 
aby v rámci podopatření integrované produkce 
révy vinné aplikační limity pro používání 
přípravků na ochranu rostlin zachycovali rovněž 
používání pomocných prostředků na ochranu 
rostlin. 
CCPA v této souvislosti považuje tuto úpravu za 
nutnou zejm. z toho důvodu, že rovněž u 
pomocných prostředků na ochranu rostlin se, 
stejně jako u přípravků na ochranu rostlin, 
provádí jejich klasifikace na takové pomocné 
přípravky, které jsou vhodné pro aplikaci 
v ekologickém zemědělství a „běžné“ pomocné 
přípravky. 
Současné nastavení kritérií pro podopatření 
integrované produkce révy vinné toto nicméně 
vůbec nezohledňuje a používání pomocných 
prostředků na ochranu rostlin nijak neomezuje. 
CCPA má za to, že se jedná o nežádoucí stav, 
díky kterému může docházet k nadužívání 
pomocných prostředků na ochranu rostlin 
v rozporu s účelem legislativního rámce a 
principů ekologického zemědělství. 
Odůvodněnost této úpravy je patrná i z toho, že 
pro požadovanou minimální aplikaci (dle § 13 
odst. 6 písm. e) a f) a odst. 7 písm. g) až i)) 
Nařízení již v aktuálním znění přímo uvádí jak 
přípravky na ochranu rostlin, tak i pomocné 
prostředky na ochranu rostlin. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadovaná změna se netýká předmětu navrhované novely 
nařízení vlády.  
 
Započítávání pomocných prostředků do počtu aplikací přípravků 
na ochranu rostlin proti padlí révovému nebo plísni révové není 
v souladu s duchem podmínek podopatření Integrovaná produkce 
révy vinné. V tomto podopatření je podporováno přednostní 
využívání šetrnějších přípravků na ochranu rostlin, za které jsou 
považovány prostředky povolené k použití podle zákona č. 
242/2004 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. jsou povoleny k použití v systému zemědělské 
produkce, která je ze své podstaty označována za k životnímu 
prostředí šetrný způsob hospodaření. 
Pro použití těchto přípravků jsou ve většině případů nezbytná 
smáčedla, která umožňují požadovanou funkčnost přípravku. Tato 
smáčedla jsou pak nejčastěji registrována jako pomocné 
prostředky na ochranu rostlin. Úpravou textu NV 75/2015 Sb., ve 
smyslu připomínky by došlo k faktické negaci výjimky umožňující 
nezapočítávání přípravků na ochranu rostlin povolených k použití 
podle zákona o ekologickém zemědělství, čímž by došlo k popření 
smyslu podopatření v podobě podpory používání k životnímu 
prostředí šetrnějších přípravků na ochranu rostlin.  
 
Dále, v tank-mixu je jedno smáčedlo používáno jako univerzální 
podpůrná látka pro více přípravků na ochranu rostlin, často 
s různými cílovými organismy. V takovém případě by nebylo zcela 
zřejmé jak aplikaci započítat a změna by vnesla ve vztahu 
k evidenci ošetření řadu nejasností. 
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Nově navrhované znění § 13 odst. 6 a 7:1 
„(6) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu základní 
ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1 na celé výměře 
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice  
a) provede nejvýše 30 aplikací přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti plísni 
révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k 
použití podle zákona o ekologickém zemědělství,  
b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti plísni 
révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k 
použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci 
limitu podle písmene a),  
c) provede nejvýše 30 aplikací přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti padlí 
révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k 
použití podle zákona o ekologickém zemědělství,  
d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti padlí 
révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k 
použití podle zákona o ekologickém zemědělství, v rámci 
limitu podle písmene c),  
e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a 
obaleči mramorovanému pouze přípravky na ochranu 
rostlin obsahující Bacillus thuringiensis, které jsou 
povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v 
České republice, nebo účinné látky spinosad, popřípadě 
methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení 
obalečů,  
f) aplikuje každoročně proti plísni révové minimálně 1 
přípravek na ochranu rostlin nebo pomocný prostředek na 
ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o 
ekologickém zemědělství a  
g) aplikuje každoročně proti padlí révovému minimálně 1 
přípravek na ochranu rostlin nebo pomocný prostředek na 
ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o 
ekologickém zemědělství.  

 

                                                
1 Nově navrhovaný text ze strany CCPA oproti původnímu návrhu textu je zvýrazněn tučně. Text, který CCPA navrhuje vypustit, je přeškrtnut. 
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(7) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu 
nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 
2 na celé výměře dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury vinice  
a) provede nejvýše 20 aplikací přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti 
plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu 
rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství,  
b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na 
ochranu rostlin nebo pomocných prostředků proti 
plísni révové, s výjimkou přípravků na ochranu 
rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),  
c) provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu 
rostlin nebo pomocných prostředků proti padlí 
révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství,  
d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti 
padlí révovému, s výjimkou přípravků na ochranu 
rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),  
e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a 
obaleči mramorovanému pouze přípravky na 
ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném 
kalendářním roce k používání v České republice 
obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu 
feromonového matení obalečů,  
f) provede ročně nejvýše 2 aplikace přípravků nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin proti 
šedé hnilobě, s výjimkou přípravků na ochranu 
rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství,  
g) provede ročně proti plísni révové minimálně 2 
aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo 
pomocných prostředků na ochranu rostlin 
povolených k použití podle zákona o ekologickém 
zemědělství,  
h) provede ročně proti padlí révovému minimálně 2 
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2. Důsledky porušení minimální povinné 
aplikace (§ 26 odst. 2 Nařízení) 
Cílem navrhované úpravy je umožnit žadatelům 
reflektovat agrotechnické potřeby a individuální 
podmínky tak, aby v případě závažných důvodů 
existovala možnost opomenout povinnou aplikaci 
přípravků (nebo pomocných prostředků) na 
ochranu rostlin povolených pro ekologické 
zemědělství. Takovým závažným důvodem by 
měla být zejména skutečnost, že se v daném roce 
škodlivý činitel vůbec nevyskytuje, pěstovaná 
odrůda je proti škodlivým organismům zcela nebo 
částečně odolná, respektive pokud současně 
nebo nezávisle na pěstované odrůdě prováděná 
preventivní pěstitelská opatření snižují nebo 
odstraňují nutnost externích vstupů do prostředí 
rostlinolékařskými přípravky nebo 
rostlinolékařskými pomocnými prostředky. 
Evidence pěstovaných odrůd je pro SZIF 
dostupná, je vedena odborem trvalých kultur 
ÚKZÚZ. 
Tato úprava odpovídá účelu legislativního rámce 
a principům ekologického zemědělství (jak 
vyplývají mj. z Nařízení 889/2008 a nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91), 
když CCPA považuje za neekologické a 
nehospodárné nadbytečně aplikovat 
rostlinolékařské přípravky a pomocné prostředky 
na ochranu, resp. na posílení odolnosti rostlin, jak 
je uvedeno v § 13 odst. 6 a 7, pokud k tomu 
neexistují důvody. Navrhovaná úprava tak 
odpovídá zejm. principu, že „doplňková hnojiva, 
pomocné půdní látky a přípravky na ochranu 
rostlin by se měly používat jen tehdy, pokud jsou 
slučitelné s cíli a zásadami ekologické produkce“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadovaná změna se netýká předmětu navrhované novely 
nařízení vlády.  
 
Podmínka povinné aplikace přípravků na ochranu rostlin nebo 
pomocných látek povolených k použití v ekologickém zemědělství 
byla zavedena na základě striktního požadavku Evropské komise. 
Tato podmínka byla ze strany EK zásadní a bez ní by podopatření 
Integrovaná produkce révy vinné nebylo schváleno a nemohlo by 
být implementováno. Bez projednání případné změny s EK není 
možné na národní úrovni měnit znění podmínky zavazující 
žadatele zařazené v IP révy vinné k povinným aplikacím 
biologických POR proti stanoveným patogenům. 
Podmínka je dále navázána na výši poskytované dotace a 
v případě jejího odstranění by nezbytně nutně muselo dojít 
k aktualizaci kalkulace plateb a ponížení poskytované dotace o 
odpovídající částku, obzvláště pak v případě titulu Nadstavbová 
ochrana vinic. 
Podle platné evropské legislativy musí být ukládané sankce 
účinné, odrazující a přiměřené. Předkladatel považuje výši 
stávajících sankcí udělovaných za nesplnění podmínek AEKO za 
adekvátní a splňující všechny požadavky kladené na sankční 
systém evropskou legislativou. 
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Pro zajištění řádné kontroly úprava počítá 
s využitím stejné struktury, jak je obsažená již 
dnes v Zásadách, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 
na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento dokument upravuje pravidla pro 
různé dotační programy ministerstva 
zemědělství a obsahuje obdobnou konstrukci. 
Na základě této předlohy a v zájmu zachování 
jednotného přístupu v rámci legislativy CCPA 
navrhuje, aby se za porušení předepsané 
povinné aplikace neuložila žádná sankce, 
pokud k tomuto porušení má zemědělec 
závažné důvody, které včas oznámí ÚKZÚZ. 
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Nově navrhované znění § 26 odst. 2: 
„(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v 
rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 23, se 
sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při 
uplatnění podopatření integrovaná produkce 
révy vinné 
a) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 
písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl 
půdního bloku, na kterém bylo nesplnění 
zjištěno, nebo 
b) nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 
písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 
aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního 
bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno. 
Ke snížení dotace dle předchozí věty 
nedojde, pokud pro nesplnění příslušné 
podmínky měl žadatel závažné důvody, 
které bezodkladně písemně oznámil 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu 
ústavu zemědělskému, který existenci 
těchto závažných důvodů potvrdil. 
Závažným důvodem může být zejména nízký 
nebo žádný výskyt příslušného škodlivého 
činitele v daném roku anebo vysoká 
odolnost pěstované odrůdy vůči 
příslušnému škodlivému činiteli.  

 

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

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