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

 
Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj. 75085/2017-MZE-12154, ze dne 23. ledna 2018, s termínem dodání stanovisek do 13. února 2018, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. V Odůvodnění, v části „Předpokládaný hospodářský a finanční 
dosah navrhované právní úpravy…“, na str. 4 se uvádí, 
že „Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného 
nařízení vlády jsou uvedeny v připravovaném rozpisu ukazatelů 
v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018. V 
rámci střednědobého výhledu 2019-2020 budou tyto finanční 
potřeby zohledněny.“ Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet na 
rok 2018 byl již schválen, doporučujeme do Odůvodnění doplnit 
údaje o objemu finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MZe, 
které mají být využity k financování zmíněného opatření. 

Akceptováno. 
Celková částka finančních prostředků alokovaná na 
opatření ANC v rámci rozpočtu PRV je stanovena 
schváleným programovým dokumentem na výši 785,62 
mil. EUR celkových veřejných výdajů, přičemž míra 
spolufinancování ze strany ČR činí 25 % (589,213 mil. 
EUR z EU a 196,4 mil. EUR z ČR). Jedná se o částku, 
která zahrnuje i finanční nároky na staré závazky z 
programového období 2007-2013. Na platby pro 
přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 
je pro roky 2018-2020 v rámci celkové alokace opatření 
vyčleněno cca 0,994 mil. EUR (0,746 mil. EUR z EU a 
0,248 mil. EUR z ČR). Částka pro rok 2018 je 
zohledněna v rámci výdajové položky rozpočtu MZe na 
Program rozvoje venkova.   

2. Doporučujeme do materiálu uvést informaci, o kolik EUR/ha se 
mění výše sazeb pro jednotlivé typy oblastí oproti předchozímu 
období. 

Akceptováno.  
Vzhledem k tomu, že se budou sazby postupně snižovat 
v každém roce v období 2018-2020 budou rozdíly 
v sazbách každý rok jiné. Do odůvodnění byla doplněna 
následující tabulka:  
sazba 
2017 
(EUR/
ha)  

sazba 
2018 
(EUR/h
a) 

rozdíl 
2017-
2018 
(EUR/ha) 

sazba 
2019 
(EUR/ha) 

rozdíl 
2017-
2019 
(EUR/ha) 

sazba 
2020 
(EUR/
ha) 

rozdíl 
2017-2020 
(EUR/ha) 

82 70 12 47 35 25 57 

57 56 1 38 19 25 32 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWCK74HW)



2 
 

3. V Odůvodnění, na str. 2 v předposledním odstavci se mj. uvádí 
„…poskytovat přechodnou postupně se snižující platbu 
zemědělským subjektům, které hospodaří na území, a které od 
roku 2018 nesplňují podmínky…“. Uvedené spojení nedává 
příliš smysl, doporučujeme uvést „…zemědělským subjektům, 
které hospodaří na území, jež od roku 2018 nesplňuje…“ 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K § 2 odst. 1: doporučujeme, zvážit zda by nebylo možné 
označit typy přechodně podporovaných oblastí jinak než jako 
„XOA“ a „XOB“. Současně upozorňujeme, že ani návrh nařízení 
ani odůvodnění nijak nespecifikuje charakteristiku jednotlivých 
typů. Podle našeho názoru je třeba v tomto směru nařízení 
doplnit. 

Vysvětleno.  
Označení XOA a XOB je schváleno Evropskou komisí 
v programovém dokumentu PRV 2014-2020. Jiné 
označení by proto bylo matoucí.  
Charakteristika těchto oblastí je popsána v odůvodnění 
již v obecné části takto: „Konkrétně se jedná o podporu 
podle čl. 31 odst. 5 pro oblasti, které od roku 2018 
nesplňují podmínky pro vymezení oblastí, které čelí 
značným přírodním znevýhodněním v rámci opatření 
„Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními„ z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova v programovém období 2014 - 2020. … 
Zemědělcům hospodařícím v oblastech, které byly 
vymezeny jako ostatní méně příznivé oblasti podle 
nařízení Rady (EU) č. 1698/2005 a nadále nebudou 
vymezeny jako ostatní oblasti s přírodními 
omezeními (Areas with Natural Constraints = ANC), je 
možné poskytovat přechodnou postupně se snižující 
podporu, která jim umožní přizpůsobit se novým 
podmínkám, kdy již nebude podpora poskytována“. Jiná 
charakteristika těchto oblastí není k dispozici. 

5. K § 5: doporučujeme toto ustanovení s ohledem na čl. 39 
Legislativních pravidel vlády rozdělit na dva paragrafy s tím, 
že nadpis „Platba“ by byl nadpisem skupinovým pro oba 
paragrafy. 

Vysvětleno. 
V čl. 39 odst. 2 LPV se uvádí, že by v paragrafu nemělo 
být zpravidla obsaženo více než 6 odstavců. Z důvodu 
provázanosti jednotlivých odstavců považujeme za 
vhodnější jejich ponechání v jednom paragrafu. 

6. K § 5 odst. 4: v jednotlivých písmenech doporučujeme vždy 
v bodě 1 vypustit spojku „a“ (jedná se o výčet, nikoliv 
kumulativní spojení). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

V části IV. materiálu – Srovnávací tabulka 
Doporučujeme uvádět ve správném formátu identifikační číslo 
(CELEX) příslušného předpisu EU. Např. na první straně tabulky je 
uvedeno chybně celexové číslo nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013. Doporučujeme uvést číslo správně, tj.: 
32013R1305. Obdobně na straně třetí u nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1306/2013 a na straně sedmé u nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K návrhu nařízení: 
Upozorňujeme, že zmocňovací ustanovení § 2c odst. 5 zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, bylo vícekrát novelizováno. 
Doporučujeme doplnit úvodní větu předloženého materiálu. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 2c zákona o zemědělství byl opravdu 
novelizován vícekrát, ale tyto novely se netýkaly 
odstavce 5. 

2. K materiálu části srovnávací tabulka, str. 3 a 8, citace 
ustanovení návrhu nařízení vlády, § 11: 
V této části tabulky je chybně uvedena citace dotčeného 
ustanovení § 11 „ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo 
vrácení platby podle 0 se nepoužijí“ namísto správného znění 
„ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 
8 až 10 se nepoužijí“. Doporučujeme úpravu ve smyslu 
nahrazení chybného textu správným zněním, ustanovení § 11 
návrhu nařízení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 2 a příloze č. 1: 
Ustanovení § 2 obsahuje výčet typů přechodně podporovaných 
oblastí, přičemž určení, ke kterému typu dané katastrální území 
náleží, stanoví příloha č. 1. V § 5 pak jsou upravovány důsledky 
zařazení konkrétních území k daným typům oblastí při výpočtu 
výše dotací. 
Postrádáme však definici jednotlivých typů přechodně 
podporovaných oblastí nebo alespoň vysvětlení kritérií, na základě 
kterých byla vytvořena příloha č. 1, tedy byla kategorizována 
jednotlivá katastrální území.   

Vysvětleno.  
Definice vymezení těchto oblastí je uvedená již 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2015. Podle čl 31. odst. 5 se jedná o oblasti, 
které byly v ČR do roku 2017 podporovány jako ostatní 
méně příznivé oblasti (LFA) typu OA a OB. Vzhledem 
k tomu, že po provedení nového vymezení tyto oblasti 
nesplnily nová kritéria pro jejich zařazení do ANC (oblasti 
s přírodními znevýhodněními, Areas with Natural 
Constraints), je možné těmto oblastem poskytovat pouze 
přechodnou, postupně se snižující podporu do roku 
2020. 

2. K § 5 odst. 7: 
Dáváme na zvážení možnost vypuštění odstavce 7 z daného 
ustanovení bez náhrady. Domníváme se, že ze skutečnosti (viz § 4 
odst. 2), dle které je možno žádost o poskytnutí platby podat 
minimálně k 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3, která se 
nachází v přechodně podporované oblasti, logicky plyne i minimální 
výměra (1 ha zemědělské půdy podle odstavce 3), na kterou lze 
platbu poskytnout. Obdobně toto plyne i z § 6 odst. 1 písm. a). 

Vysvětleno.  
Oba odstavce mají rozdílný význam. § 4 odst. 2 
opravňuje platební agenturu (SZIF) k nepřijetí žádosti, 
zatímco § 5 odst. 7 umožňuje zamítnout platbu, pokud je 
na žádosti deklarovaná vyšší výměra, než jaká byla 
SZIFem při kontrole zjištěna. Uvedení všech tří 
ustanovení v nařízení vlády vychází z praktických 
zkušeností při vyhledávání rozhodnutí o snížení případně 
neposkytnutí platby.   
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3. K § 6 odst. 3: 
Ačkoli odůvodnění uvádí, že intenzita chovu hospodářských zvířat 
je zjišťována pouze na základě informačního systému ústřední 
evidence zvířat, tak vlastní návrh zahrnuje mimo jiné i možnost 
kontroly na místě. Není zřejmé, jakým způsobem by se takto 
intenzita chovu určila, když musí žadatel intenzitu chovu prokázat 
zároveň ve dvou kritériích, z nichž první je průměrná intenzita 
chovu za celý předcházející rok a druhé zahrnuje intenzitu 
v každém dni čtyřměsíčního kontrolního období. Kontrola na místě 
by tak nemohla přinést údaje k výpočtu intenzity chovu, nýbrž 
pouze určitou verifikaci údajů z evidence.  
Obdobně se připomínka vztahuje k odstavci 5, kde se uvádí, že 
nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a 
deklaraci chovu koní, tak se koně při výpočtu intenzity chovu 
nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak. 
Doporučujeme vysvětlit a doplnit odůvodnění. 

Vysvětleno.  
Uvedená připomínka se zřejmě týká návrhu nařízení 
vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské 
oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
znevýhodněními a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády. Návrh nařízení vlády o podmínkách 
poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti 
s přírodními omezeními nestanovuje výpočet intenzity 
chovu hospodářských zvířat v průměru za předcházející 
kalendářní rok.    

4. K § 6 a § 10 odst. 1 a 3: 
Považujeme za nutné vysvětlit vztah těchto ustanovení. V § 6 je 
obsažen výčet podmínek pro poskytnutí platby, avšak následně v § 
9 se výslovně řeší neposkytnutí platby jako důsledek nesplnění 
pouze některých z nich.   

Vysvětleno.  
§ 6 odst. 1 písm. a) – sankce uvedená v § 9 odst. 2 
§ 6 odst. 1 písm a) – odkazuje na nařízení vlády č. 
48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich 
porušení pro poskytování některých zemědělských 
podpor. Sankce jsou tedy stanoveny v odkazovaném 
nařízení. 
§ 6 odst. 1 písm. c)  - sankce uvedená v § 9 odst. 4. 
§ 6 odst. 1 písm. d) - odkazuje na nařízení vlády č. 
50/2015 Sb., které tuto podmínku zavádí a konkretizuje. 
Zároveň toto nařízení obsahuje i odkaz na sankci 
prováděnou podle přímo použitelného předpisu EU, 
konkrétně nařízení (EU) č. 640/2014.  
§ 6 odst. 2 – sankce uvedená v § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 
§ 6 odst. 3, 4 a 5 nejsou samostatnými podmínkami, 
pouze upřesňují podmínku stanovenou v odst. 2 
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5. Obecně: 
S ohledem na významnou obsahovou provázanost i textovou 
podobnost předmětného návrhu s paralelně předloženým návrhem 
nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti 
a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 
dáváme na zvážení, zda by nebylo praktičtější obě nařízení vlády 
spojit do jednoho celku, když by řada ustanovení mohla fungovat 
jako společná. 

Vysvětleno.  
Společný předpis byl zvažován, nicméně např. vzhledem 
k jinému systému rozdělování sazeb (viz. faremní 
systémy v návrhu nařízení vlády o podmínkách 
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s 
přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) a možnosti 
záměny s podmínkou intenzity pro vyplacení platby 
v přechodně podporovaných oblastech by byl text velmi 
nepřehledný. 

6. K § 3: 
1. V odst. 1 písm. b) doporučujeme vypustit slova „a 

následujících“, resp. celý odkaz na zákon o zemědělství. 
Odkazovat na konkrétní paragraf a paragrafy po něm 
následující je neurčité a neodpovídá ustáleným legislativně 
technickým postupům. Podle našeho mínění by plně 
postačující byl název daného institutu (evidence půdy podle 
uživatelských vztahů), neboť ten je v českém právním řádu 
jediný. Odkaz na zákon o zemědělství by případně mohl být 
v poznámce pod čarou. 

2. Taktéž v odst. 1 písm. b) upozorňujeme na zřejmě chybný 
odkaz na § 6 odst. 3, neboť ten upravuje výpočet intenzity 
chovu hospodářských zvířat za každý den kontrolního období. 
Odkazováno by mělo být spíše na § 5 odst. 3, jako je tomu na 
několika místech § 6 či v obdobném ustanovení paralelně 
předloženého návrhu nařízení vlády o podmínkách 
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními. 

3. V odstavci 3 považujeme za nadbytečné zavádět legislativní 
zkratku „žadatel“ pro subjekty podle odstavců 1 a 2, neboť 
jestliže se v předchozích odstavcích hovoří o žádosti, je zcela 
zjevné, kdo je žadatelem (ostatně není to osoba, která může 
podat žádost, jak vyplývá např. z odstavce 1, ale osoba, která 
žádost podala). 

 
1. Akceptováno částečně. 
Text odkazu byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
 „podle zákona o zemědělství“. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno. 
Text odkazu byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
3. Vysvětleno. 
Legislativní zkratka se zavádí, aby dále v textu nemuselo 
být opakováno „žadatel o poskytnutí platby podle odst. 1 
nebo 2.“ 
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7. K § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 2: 
Jelikož je členění přechodně podporované oblasti zakotveno v § 2 
odst. 1, doporučujeme za text „§ 2“ vložit text „odst. 1“.  
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 5 odst. 2. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K § 4 odst. 1 písm. d): 
1. Z jazykových důvodů doporučujeme slovo „uvedené“ nahradit 

slovem „uvedená“ (pravidla). 
2. V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme odkaz na nařízení vlády vyjádřit v podobě jeho 
zkráceného názvu a ten pak doplnit odkazem na poznámku 
pod čarou, v níž bude uvedena jeho úplná citace.   
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 5 odst. 3 a § 6 odst. 
1 písm. b) a d). A dále k § 6 odst. 3 a § 6 odst. 4 písm. a). 

 
1. Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
2. Vysvětleno. 
Legislativní pravidla, čl. 45 odst. 4 uvádí, že normativní 
odkaz lze popřípadě doplnit odkazem na poznámku pod 
čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného právního 
předpisu nebo jeho ustanovení. 

9. K § 6 odst. 4 písm. b): 
Doporučujeme čárku před slovy „a obsahuje“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. K odůvodnění k § 2: 
Upozorňujeme, že katastrální území nelze považovat za územně 
správní jednotku, neboť na ni není vázána žádná správa – viz 
definice v § 2 písm. h) katastrálního zákona. 

Akceptováno.  
Slova „územně správní“ byla odstraněna. 

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. Materiál návrhu nařízení vlády je uvozen větou: 
„vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 
Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském 
intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 
291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.“ 
 
K tomu je třeba uvést, že jak zákon o zemědělství, tak zákon o 
Státním zemědělském intervenčním fondu jsou citovány 
nesprávně, neboť za označením zákonů předkladatel uvádí 
nahodile několik novelizačních právních předpisů, přičemž je třeba 
uvádět buď všechny novelizační předpisy, nebo uvést pouze 
zkrácený zápis v podobě „ve znění pozdějších předpisů“. Za 
optimální považujeme zápis ve tvaru „zákon č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zemědělství“)“ a „zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Státním zemědělském 
intervenčním fondu“)“. Tento zápis je dále nutné používat 
konzistentně v celém návrhu a souvisejících dokumentech. Zápis 
uvedených zákonů je třeba upravit. 

Vysvětleno. 
Uvedené novely nejsou psány nahodile, nýbrž jsou 
uvedeny pouze ty novely, které se dotýkají § 2c odst. 5 
zákona o zemědělství, tak jak to uvádějí Legislativní 
pravidla vlády. 

2. Předkladatel v materiálu i v rozdílové tabulce vykazuje jako 
implementační tato nařízení: nařízení č. 1305/2013, nařízení č. 
1306/2013, nařízení č. 1307/2013, nařízení č. 640/2013 a nařízení 
č. 809/2013, avšak srovnávací tabulku vypracoval pouze u nařízení 
č. 1305/2013. Srovnávací tabulky u ostatních nařízení je třeba 
doplnit. 

Vysvětleno.  
Srovnávací tabulky byly do mezirezortního 
připomínkového řízení zaslány rovněž k nařízení 
č. 1306/2013, nařízení č. 1307/2013, nařízení 
č. 640/2013 a nařízení č. 809/2013. 
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3. Ve srovnávací tabulce k nařízení č. 1305/2013 dále není ve 
sloupci „Číslo Sb./ID“ uvedeno ID novely. ID novely je třeba 
doplnit. 
Vykazování implementačních ustanovení návrhu nařízení vlády ve 
srovnávací tabulce na některých místech neodpovídá vykazování 
v rozdílové tabulce.  
Například ve srovnávací tabulce je § 5 odst. 1, 3, 4 a 8 vykazován 
jako implementační k čl. 31 odst. 1 – 5 nařízení č. 1305/2013, 
avšak v rozdílové tabulce je uveden § 5 odst. 1, 3 a 4 jako 
implementační navíc k příloze II. nařízení č. 1305/2013 a oproti 
srovnávací tabulce je dále k čl. 31 vykazován jako implementační § 
5 odst. 9. Rozdílová tabulka dále vykazuje § 4 odst. 1 a 3 jako 
implementaci čl. 72 nařízení č. 1305/2013, zatímco srovnávací 
tabulka uvádí jen § 4 odst. 4, a to navíc jako implementaci čl. 31 
odst. 1 – 5. Dále lze uvést § 6, který rozdílová tabulka považuje za 
implementační k čl. 31, zatímco srovnávací tabulka vykazuje § 6 
odst. 1 písm. b) jako implementační k čl. 91, 92 a 93 a § 6 písm. d) 
jako implementační k čl. 4 odst. 1 písm. c), e). V tomto zápise jsou 
taktéž zřejmé překlepy („§ 6 odst. písm. d)“ a „Článek 4 odst. 1 
písm. c), e) aa h“). Vykazování implementačních ustanovení je 
třeba upravit tak, aby odpovídalo shodně výkaznictví ve 
srovnávací i rozdílové tabulce. 

Vysvětleno.  
Jedná se o návrh nového nařízení, které nemohlo být 
novelizováno. Z tohoto důvodu není možné doplnit ID 
novely. Žádáme o upřesnění připomínky. 
 
 
Akceptováno částečně.  
Ve srovnávací tabulce byla doplněna příloha č. II 
nařízení EU č. 1305/2013, ke které je přiřazen shodně 
s rozdílovou tabulkou § 5 odst. 4 návrhu nařízení vlády. 
Odkaz na § 5 odst. 9 byl ve srovnávací tabulce do 
sloupce  „Ustanovení (§, odst., písm., atd.)“ doplněn.  
Rozdílová tabulka vykazuje § 4 odst. 1 a 3 jako 
implementaci čl. 72 nařízení č. 1306/2013, stejně tak 
obsahuje srovnávací tabulka uvedená ustanovení také 
recipročně. 
§ 4 odst. 4 je uváděn v rozdílové tabulce ve spojitosti 
s čl. 31 odst. 5 nařízení EU č.1305/2013, v souladu je 
vyplněna i srovnávací tabulka, kdy je § 4 odst. 4 součástí 
implementace čl. 31 odst. 1-5. 
Také připomínka k § 6 je zřejmě důsledkem připomínky 
následující. 
Překlepy byly z textu odstraněny. 

4. Výkaznictví je dále poměrně nepřehledné, když na řadě míst je u 
jednoho ustanovení navrhovaného nařízení vlády uvedeno více 
článků různých nařízení, a není tedy zřejmé, jaké konkrétní 
ustanovení unijního právního předpisu je k příslušnému ustanovení 
navrhovaného nařízení vlády implementační. Za příklad lze uvést § 
4 odst. 1 a 3 návrhu nařízení vlády, u něhož je v rozdílové tabulce 
uveden čl. 72 nařízení č. 1306/2013, čl. 70 a 93 nařízení č. 
1306/2013 a čl. 13 nařízení č. 640/2013. Výkaznictví je třeba 
přehledné strukturovat tak, aby bylo jasné, jaké konkrétní 
ustanovení unijního právního předpisu je k příslušnému 
ustanovení navrhovaného nařízení vlády implementační. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K odůvodnění materiálu: 
V důvodové zprávě předkladatel uvádí výčet právních předpisů EU, 
aniž by rozlišil, které z nich jsou k návrhu přímo implementační a 
které se jej týkají pouze v širších souvislostech. Z materiálu a 
rozdílové tabulky vyplývá, že přímo implementační jsou pouze tyto 
předpisy: nařízení č. 1305/2013, nařízení č. 1306/2013, nařízení č. 
1307/2013, nařízení č. 640/2013 a nařízení č. 809/2013. Ve 
zdůvodnění je třeba předpisy EU, které mají být nařízením 
přímo implementovány, odlišit od těch, které se návrhu 
dotýkají pouze v širších souvislostech. 

Akceptováno.  
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky a to 
tak, že nyní jasně udává, které z předpisů EU jsou přímo 
implementační. 

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.  
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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  Bez připomínek.  

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 

K § 4: 
(4) Žádost může podat žadatel, kterému byla přiznána platba podle 
nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb 
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
Odůvodnění: Prosíme o úpravu/jednoznačnější znění odstavce. 
a) Žádost může podat žadatel, kterému byla přiznána platba podle 

nařízení vlády č. 72/2015 Sb… 
- Musela být platba skutečně přiznána nebo stačilo být žadatel o 

poskytnutí platby? 
- Žádost může podat žadatel, který žádal v roce 2017 nebo 

libovolně v období 2015, 2016 či 2017? 

Vysvětleno.  
§ 4 odst. 2 písm. a) eliminuje případy, kdy žadatel podal 
žádost a pak nesplnil podmínky pro poskytnutí platby 
(např. aktivní zemědělec, intenzita chovu…). Zároveň 
však není smyslem tohoto ustanovení vyloučit tu část 
žadatelů, kteří podmínky plnili, nicméně jim platba nebyla 
vyplacena např. z důvodu víceleté sankce.  
Žádost může podat žadatel, který žádal libovolně 
v období 2015, 2016 nebo 2017. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Na vědomí  
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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 15. března 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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