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

 

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o 
změně některých souvisejících nařízení vlády 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj. 75080/2017-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. K § 2: 
Doporučujeme, zvážit zda by nebylo možné označit typy oblastí 
s přírodními omezeními jinak než pomocí velkých písmen 
s číslem. Současně upozorňujeme, že ani návrh nařízení ani 
odůvodnění nijak nespecifikuje charakteristiku jednotlivých typů. 
Podle našeho názoru je třeba v tomto směru nařízení doplnit. 

Akceptováno částečně. 
Označení typů oblastí s přírodními omezeními pomocí velkých 
písmen s číslem je schváleno Evropskou komisí v programovém 
dokumentu PRV 2014-2020. Jiné označení by proto bylo matoucí. 
Charakteristika jednotlivých typů je popsána a schválena Evropskou 
komisí v Programu rozvoje venkova 2014-2020. V rámci legislativního 
procesu přípravy nařízení vlády již není možné uvedenou diferenciaci 
měnit. Pro úplnost však byla zvláštní část odůvodnění k § 2 doplněna 
o následující charakteristiky:  

Členění horských oblastí podle 
závažnosti přírod. znevýhodnění 

Popis 

H1 nadm. výška katastrálního 
území (k.ú.) nad 800 m n. m. 

H2 nadm. výška obce nebo k.ú. 
700 až 800 m n.m 

H3 nadm. výška obce nebo k.ú. 
600 až 700 m n.m 

H4 nadm. výška obce nebo k.ú. 
do 600 m n.m a zároveň se 
svažitostí 15% na více než 50 
% území 

H5 nadm. výška obce nebo k.ú. 
do 600 m n. m a zároveň se 
svažitostí 15% na méně než 
50 % území 

 

Členění ostatních oblastí podle 
závažnosti přírod. znevýhodnění 

Limity přírodního 
znevýhodnění (%)  

O1 nad 130 
O2 (82;130> 
O3 do 82 
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2. K § 5: 
Upozorňujeme na nadměrný počet odstavů, kterých by dle Čl. 
39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo být více jak 6. 
Stejná připomínka platí i pro § 6. 

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. 

3. K § 6: 
V odstavci 2 písm. b) doporučujeme vypsat zkratku „VDJ“ slovy, 
tj. „velké dobytčí jednotky“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K § 7: 
V písmenu b) doporučujeme uvést celý název nařízení vlády č. 
48/2017 Sb., tj. „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“. 

Vysvětleno. 
Úplná citace nařízení vlády č. 48/2017 Sb. je uvedena v 
§ 4 odst. 1 písm. d). 

5. K § 12: 
Doporučujeme odstranit paragrafovou značku před číslovkou 
„11“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K § 15: 
- V úvodní větě doporučujeme vložit slova „nařízení vlády 

č. 427/2017 Sb.“. 
- V bodě 4. za slovy „V § 7 odst. 3 písm. a)“ vyjádřit slovo 

„bodu“ slovem „bodě“. 
- V bodě 5. za slovy „V § 7 odst. 3 písm. b)“ vyjádřit slovo 

„bodu“ slovem „bodě“. 
- V bodě 7. vložit slovo „v“ před text „§ 23 odst. 1“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K § 18: 
V úvodní větě doporučujeme vložit slovo „Sb“ za slova „nařízení 
vlády č. 79/2007“. V bodě 3. v celém textu slovo „bodu“ vyjádřit 
slovem „bodě“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K § 19: 
V bodě 3. doporučujeme v celém textu slovo „bodu“ vyjádřit 
slovem „bodě“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. Doporučujeme prověřit, zda některé z novelizovaných nařízení 
vlády nebude vyžadovat přechodné ustanovení. 

Vysvětleno.  
Všechny navrhované úpravy se týkají žádostí 
podávaných na rok 2018, z tohoto důvody není třeba 
zavádět přechodná ustanovení. 
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10. Vlivem toho, že znění Předkládací zprávy bylo převzato 
z Odůvodnění, je v Předkládací zprávě definováno několik 
zkrácených spojení („oblasti s přírodními znevýhodněními“ 
a „PRV 2014 – 2020“), přičemž ve zbytku textu již tyto zkratky 
využity nejsou. Pro lepší přehlednost textu doporučujeme 
závorky s textem definujícím uvedená spojení v PZ neuvádět.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

11. V Odůvodnění, v části „Předpokládaný hospodářský a finanční 
dosah navrhované právní úpravy…“ se uvádí, že „Alokace 
finančních prostředků na opatření ANC v letech 2014 - 2020 
je v PRV stanovena ve výši 785,62 mil. EUR celkových 
veřejných výdajů“. Doporučujeme uvést i částku (nejenom 
procentuální část), kterou se ČR bude na kofinancování 
zmíněného opatření podílet, dle schváleného rozpočtu na rok 
2018.  

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). Na platby ANC je pro 
roky 2018-2020 v rámci celkové alokace opatření 
vyčleněno cca 498 mil. EUR (374 mil. EUR z EU a 124 
mil. EUR z ČR). Částka pro rok 2018 je zohledněna 
v rámci výdajové položky rozpočtu MZe na Program 
rozvoje venkova. 

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

Vysvětleno.  
Vzhledem k tomu, že se mění počet kategorií a zavádí se 
nový systém diferenciace plateb podle faremního 
systému, nemělo by toto porovnání žádnou vypovídací 
hodnotu. 

13. Domníváme se, že v Předkládací zprávě by měla být uvedena 
informace, která je zmíněna v Odůvodnění a to, že dochází 
ke „…stanovení nových sazeb a úpravě podmínek pro 
poskytování platby. Nově se ve všech typech oblastí 
s přírodními omezeními bude vyplácet sazba na veškerou 
zemědělskou půdu podniku a dále je nově zaváděn koncept 
faremních systémů, který rozděluje farmy na podniky 
s převažující živočišnou výrobou a na podniky s převažující 
rostlinnou výrobou, a to podle výše intenzity chovu 
hospodářských zvířat. Podniky obou uvedených faremních 
systémů mohou být příjemci platby, ale s různými sazbami.“ 

Akceptováno.  
Předkládací zpráva byla doplněna ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K § 15: 
V úvodní větě doporučujeme ve výčtu novel doplnit nařízení vlády 
č. 427/2017 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K § 15: 
V bodě 5. doporučujeme za slova „nařízení vlády č. 72/2015 
Sb.“ doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

3. K § 15 - u bodů 9., 10. a 11. doporučujeme změnit pořadí 
prováděných změn v přílohách tak, aby nejprve byla provedena 
změna u přílohy č. 1. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

4. K § 16: 
Z obsahu návrhu se nám jeví, že navrženým nařízením vlády 
bude de facto nahrazeno nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o 
podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 
Doporučujeme vysvětlit (např. ve zvláštní části odůvodnění), 
proč dojde pouze k úpravě § 5, místo toho, aby bylo toto 
nařízení vlády zrušeno. 

Vysvětleno. 
Za situace kdy by bylo nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 
zrušeno, nebylo by možné v případě, že bude dodatečně 
zjištěno porušení podmínek vedoucích k neposkytnutí 
platby zahájit řízení o vrácení platby. V tomto případě by 
se pak jednalo o ohrožení finančních prostředků ze 
zdrojů EU. Jediné možné řešení tedy je, ponechat 
původní nařízení vlády č. 72/2015 Sb., v platnosti s tím, 
že bude pouze zrušena možnost podávání žádostí o 
dotaci. 

5. K § 18: 
Doporučujeme doplnit do Návrhu změnu dotčeného nařízení 
vlády provedenou v § 18 odst. 2 v části V materiálu – Platné 
znění s vyznačením navrhovaných změn.  

Vysvětleno. 
Část v platném znění byla odstraněna. 

6. Doporučujeme opravit chybně uvedená celexová čísla (např. na 
straně první, šesté a desáté). 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla upravena ve smyslu připomínky. 
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7. K odůvodnění: 
Na straně dvanácté je zmatečně uveden název nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný 
administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí 
nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé 
platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném 
znění. Doporučujeme tento nedostatek odstranit a uvést název 
nařízení, jak je uvedeno výše.  

Vysvětleno. 
Uvedený odkaz v odůvodnění na straně 20 nebyl 
nalezen. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K § 5 odst. 9 písm. b): 
Doporučujeme za slova „bodu 4“ vložit čárku (pododstavce se 
podle Legislativních pravidel vlády Čl. 26, odst. 6 oddělují 
čárkou). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K § 6 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme za slovo „výrobu“ vložit čárku (před „nebo“ se 
podle Legislativních pravidel vlády Čl. 42, odst. 1 píše čárka).  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K části páté v úvodní větě: 
Doporučujeme nahradit slova „nařízení vlády č. 63/2015 Sb.,“ 
slovy „nařízení vlády č. 63/2016 Sb.,“, neboť se jedná o zjevný 
překlep. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 2 a příloze č. 1: 
Ustanovení § 2 obsahuje výčet typů oblastí s přírodními 
omezeními, přičemž určení, ke kterému typu dané katastrální 
území náleží, stanoví příloha č. 1. Další ustanovení nařízení vlády 
pak upravují důsledky zařazení konkrétních území k daným typům, 
tedy zejména zohlednění při výpočtu výše dotací. 
Postrádáme však definici jednotlivých typů oblastí s přírodními 
omezeními nebo alespoň vysvětlení kritérií, na základě kterých byla 
vytvořena příloha č. 1, tedy byla kategorizována jednotlivá 
katastrální území.   

Akceptováno částečně. 
Charakteristika jednotlivých typů je stanovena a 
schválena Evropskou komisí v Programu rozvoje 
venkova 2014-2020. Vymezení nebo charakteristiku 
oblastí proto není možné v rámci legislativního procesu 
měnit. Odůvodnění bylo o charakteristiku rozšířeno. 
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2. K § 4 odst. 3 a § 5 odst. 6: 
Ustanovení jsou si obsahově obdobná, doporučujeme ponechat 
úpravu pouze v jednom z nich. 

Vysvětleno.  
Obě ustanovení mají rozdílný význam. § 4 odst. 3 
opravňuje platební agenturu (SZIF) k nepřijetí žádosti, 
zatímco § 5 odst. 6 umožňuje zamítnout platbu, pokud je 
na žádosti deklarovaná vyšší výměra, než jaká byla 
SZIFem při kontrole zjištěna. 

3. K § 6 odst. 5: 
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 7, 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.  
Výsledky fyzické kontroly na místě se zohlední pouze ve 
dnech, kdy ke kontrole došlo a použijí se i v případě, že 
evidence uvádí jiný údaj. V případě průměrné roční 
intenzity se obdobně zohlední výsledky kontroly v daných 
dnech, kdy kontrola proběhla, a tyto se započtou do 
průměrné roční intenzity chovu zvířat. 
Vysvětlení bylo doplněno do odůvodnění.   

4. K § 7 a § 10 odst. 1 a 3: 
Považujeme za nutné vysvětlit vztah těchto ustanovení. V § 7 je 
obsažen výčet podmínek pro poskytnutí platby, avšak následně v § 
10 se výslovně řeší neposkytnutí platby jako důsledek nesplnění 
pouze některých z nich.   

Vysvětleno.  
§ 7 písm. a) – sankce uvedená v § 10 odst. 1 
§ 7 písm. b) – 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. 
§ 7 písm. c)  - sankce uvedená v § 10 odst. 3. 
§ 7 odst. 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. 
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5. K § 16 – ke změně nařízení vlády č. 72/2015 Sb.: 
Zvolenou metodu řešení podávání žádostí dle navrhované právní 
úpravy pro období od roku 2018 spočívající v novelizaci stávajícího 
nařízení vlády č. 72/2015 Sb. nepovažujeme za šťastnou. 
Předmětnou úpravu doporučujeme řešit zrušením stávajícího 
předpisu s odpovídajícím datem účinnosti (ostatně navrhované 
nařízení obsah nařízení č. 72/2015 Sb. přejímá) a postup u 
probíhajících řízení upravit formou přechodných ustanovení 
v novém nařízení. 

Vysvětleno. 
Za situace kdy by bylo nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 
zrušeno, nebylo by možné v případě, že bude dodatečně 
zjištěno porušení podmínek vedoucích k neposkytnutí 
platby zahájit řízení o vrácení platby. V tomto případě by 
se pak jednalo o ohrožení finančních prostředků ze 
zdrojů EU. Jediné možné řešení tedy je, ponechat 
původní nařízení vlády č. 72/2015 Sb., v platnosti s tím, 
že bude pouze zrušena možnost podávání žádostí o 
dotaci. 

6. Obecně: 
Doporučujeme návrh podrobit revizi z hlediska užívání odkazů, 
kterých je dle našeho názoru použito nadbytečně mnoho, zejména 
je-li odkazováno přímo na ustanovení předmětného nařízení, 
například v § 6 jsou v odstavci 1 určeny 2 typy zaměření žadatele 
a v tom samém ustanovení se pak v odst. 8 na ně odkazuje, 
konkrétně „a) s převažující živočišnou výrobou podle odstavce 1 
písm. a)“ a „b) s převažující rostlinnou výrobou podle odstavce 1 
písm. b)“, navíc odst. 1 zaměření žadatele pouze vyjmenovává, 
jejich definice jsou uvedeny až v následujících odstavcích, tudíž 
takový odkaz je nadbytečný. Stejně tak považujeme za nadbytečné 
odkazovat v § 5 odst. 9 u jednotlivých typů horských oblastí vždy 
na § 2 odst. 1 a příslušné písmeno dle typu, když takový odkaz 
postrádá smyslu už vzhledem k tomu, že § 2 odst. 1 skýtá pouhý 
přehled typů bez dalšího. 

Akceptováno částečně. 
§ 6 byl upraven ve smyslu připomínky. Znění § 5 odst. 9 
byl ponechán v původním znění, neboť se jedná o znění 
dohodnuté s platební agenturou SZIF.  
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7. 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. 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. 
Zůstal ponechán pouze odkaz na zákon o zemědělství. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vysvětleno. 
Legislativní zkratka byla zavedena, aby nemuselo být 
stále opakováno „žadatel o poskytnutí platby podle odst. 
1 nebo 2“. 

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 dalším ustanovením, 
kde je použito odkazu založeného na kompletní citaci – např. i 
v § 16 bodech 4 a 5.  Připomínáme, že pokud je zmiňován 
konkrétní institut, který je v rámci právního řádu jedinečný, 
není třeba jej popisovat pomocí konkrétního odkazu na 
ustanovení jiného právního předpisu. Takové řešení by mohlo 
akorát v případě novelizace vést k problémům. 

 
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. 

7. K § 6 odst. 2 písm. b): 
Na konci textu ustanovení je užita zkratka „VDJ“, ačkoli na jiných 
místech předpisu, a to včetně § 6 odst. 2 písm. a), se používá 
slovní označení „velká dobytčí jednotka“. I s ohledem na čl. 44 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme ustanovení 
přepracovat. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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8. K § 6 odst. 6 písm. b): 
Doporučujeme čárku před slovy „a obsahuje“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. 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.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky tak, že slova 
„územně správní“ byla odstraněna. 

10. K odůvodnění k § 6: 
Na straně 9 chybí u odstavce obsahujícího komentář k § 6 odst. 3 
identifikace, že se jedná o text k odstavci 3, doporučujeme jej 
doplnit. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

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.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  
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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. 

3. Ve srovnávací tabulce k nařízení č. 1305/2013 dále není ve 
sloupci „Číslo Sb./ID“ uvedeno ID novely. ID novely je třeba 
doplnit. 

Vysvětleno.  
Jedná se o návrh nového nařízení, které nemohlo být 
novelizováno. Z tohoto důvodu není možné doplnit ID 
novely. 
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4. 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, 7, 8 a 9 vykazován jako implementační 
ustanovení k čl. 31 odst. 1 – 4 nařízení č. 1305/2013, avšak 
v rozdílové tabulce je § 5 odst. 3 vykázán jako implementační 
k čl. 2 nařízení č. 1305/2013 a čl. 4 nařízení č. 1307/2013, a 
dále § 5 odst. 7, 8 a 9 je vykázán jako implementační k čl. 31a 
příloze č. II. 4 nařízení č. 1305/2013. Dále lze poukázat na § 2 
odst. 1 návrhu nařízení vlády, který je ve srovnávací tabulce 
vykázán jako implementační k čl. 32 nařízení č. 1307/2013, 
avšak v rozdílové tabulce je uveden ve vztahu k čl. 31 nařízení 
č. 1305/2013. Vykazování implementačních ustanovení je 
třeba upravit tak, aby odpovídalo shodně výkaznictví ve 
srovnávací i rozdílové tabulce. 

Akceptováno.  
Upraveno ve smyslu připomínky. 

5. Ve srovnávací tabulce je dále na str. 20 uvedena příloha č. 3, 
kdy v levém sloupci předkladatel uvádí, že se jedná o 
novelizační bod č. 6 a 7. Dle znění materiálu se má však 
správně jednat o novelizační bod č. 9 a 10. Novelizační body 
je nutno opravit. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky, avšak 
připomínka se zřejmě vztahuje k rozdílové, nikoliv 
srovnávací tabulce. 

6. V části čtvrté předkladatel mění ustanovení § 6 písm. d) 
nařízení vlády č. 73/2015 Sb., podmínkách poskytování plateb v 
oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení 
vlády č. 64/2016 Sb. Toto ustanovení je však implementační k 
čl. 4 odst. 1 písm. c) bod ii) nařízení č. 1307/2013, přičemž 
v materiálu není podtrženo, vyznačeno celexovým číslem, ani 
vykazováno ve srovnávací tabulce a rozdílové tabulce. Totéž se 
týká části šesté (§ 19) návrhu nařízení v případě zrušení § 9 
odst. 1 písm. c) a § 10. Obě ustanovení jsou totiž 
implementační k čl. 29 nařízení č. 1305/2013. Je nutné výše 
uvedené změny podtrhnout, vyznačit celexovým číslem a 
doplnit výkaznictví. 

Vysvětleno.  
Jedná se o legislativně technickou změnu související se 
změnou nařízení vlády č. 50/2015 Sb.     
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7. 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 tak, 
že nyní jasně udává, které z předpisů EU jsou přímo 
implementační. 
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Nejvyšší 
kontrolní úřad 

1. Obecně: 
Z předkládaného návrhu nařízení vlády a připojených novel 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb. byla 
vypuštěna jedna z dosavadních základních podmínek pro 
poskytování přímých plateb a dotací v rámci opatření ekologické 
zemědělství, a to podmínka „aktivního zemědělce“ definovaná v čl. 
9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Jak 
uvádí důvodová zpráva, rozhodlo o tom Ministerstvo zemědělství 
(dále jen „MZe“) na základě nabytí účinnosti nařízení EU č. 
2017/2393, kterým se mění nařízení EU č. 1307/2013. Uvedené 
nařízení vypuštění kritéria „aktivní zemědělec“ umožňuje, zároveň 
však stanoví, že neaplikování ustanovení čl. 9 odst. 2 by mělo být 
učiněno v případech, kdy „obtíže a správní náklady související 
s uplatňováním čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 převážily 
nad přínosy plynoucími z vyloučení velmi omezeného počtu 
neaktivních příjemců z režimu přímé podpory“. Důvodová zpráva 
však relevantní důvody vypuštění podmínky „aktivního zemědělce“ 
od roku 2018 neuvádí. Jediným důvodem, který MZe uvedlo, je 
změna evropské legislativy ve smyslu možného rozhodnutí 
podmínku zrušit. Konstatujeme, že pokud podmínka „aktivního 
zemědělce“ nebude nadále jako jedno z kritérií pro poskytování 
přímých plateb uplatňována, nebude zabráněno vyplácení podpor 
fyzickým nebo právnickým osobám, jejichž podnikatelská činnost 
se primárně nezaměřuje na zemědělskou činnost [NKÚ při své 
kontrolní činnosti (KA č. 13/03) zjistil případy, kdy přímé platby 
obdržely i subjekty, jejichž podnikatelským zaměřením nebyla 
zemědělská činnost, např. golfová centra či střední odborné školy]. 
Požadujeme proto do důvodové zprávy doplnit analýzu 
nákladů a obtíží až dosud spojených s uplatňováním 
podmínky „aktivního zemědělce“, a dostatečné a relevantní 
důvody pro její zrušení. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna o následující text: 
„Ze zkušenosti z administrace vyplynulo, že postupy 
prokazování podmínky aktivního zemědělce a její 
kontrola jsou jak na straně žadatelů, tak na straně SZIF 
nepřiměřené vůči počtu případů, kdy z důvodu nesplnění 
podmínky došlo k zamítnutí žádosti o podporu. Přibližně 
dvě třetiny žadatelů (z celkového počtu cca 30 tisíc) jsou 
za aktivního zemědělce považováni automaticky, 
nicméně u zbývajících cca 10 tisíc žadatelů musí 
proběhnout individuální kontroly veřejných rejstříků, resp. 
evidovaných ekonomických činností. Povinnost prokázat 
plnění podmínky aktivního zemědělce prostřednictvím 
předložení auditorské zprávy  se v roce 2017 týkala cca 
640 žadatelů, přičemž pouze u dvou případů zjistily 
administrativní kontroly nesplnění podmínky.    
Pokud jde o kontroly na místě, každoročně proběhne cca 
1500 kontrol této podmínky. Průměrná délka se pohybuje 
kolem pěti pracovních dnů, u velkých subjektů pak 
kontrola trvá řádově týdny. V roce 2017 kontroly na místě 
odhalily pouze dva případy nesplnění podmínky aktivního 
zemědělce.  
Na straně žadatelů narůstá náročnost prokázání 
podmínky aktivního zemědělec především z důvodu 
povinného předložení auditorské zprávy, jejíž zadání a 
příprava časově odpovídá době dvou až tří týdnů, za 
zprávu pak žadatelé zaplatí řádově tisíce korun.   
Protože časová a faktická náročnost administrativní 
kontroly a zejména kontroly na místě, a v neposlední 
řadě zatížení žadatelů neodpovídá počtu zjištěných 
nesrovnalostí (jejichž počet je každoročně klesající), 
přistoupilo ministerstvo ke zrušení podmínky aktivního 
zemědělce.“. 

2. K § 15: 
Výčet novel nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je třeba doplnit o 
nařízení vlády č. 427/2017 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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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 

1. V sousloví „oblast s přírodními omezeními podle § 2“ (např. v 
§ 3 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 1 a 6 a § 6 odst. 1, 5 a 8, § 13) lze 
vypustit slova „podle § 2“, jelikož „oblast s přírodními 
omezeními“ je legislativní zkratka zavedená v § 1, která 
zahrnuje všechny typy oblastí uvedené v § 2 odst. 1. Na řadě 
míst (§ 3 odst. 1, § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 a 2, § 7 písm. a)) se 
naopak hovoří o „oblasti s přírodními omezeními“ bez přívlastku, 
což je nekoncepční. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. V § 2 odst. 1 písm. a) v bod 4 a písm. b) bod 2 by měla být 
spojka „, nebo“ nahrazena spojkou „a“, jelikož nejde o výčet 
alternativní, ale kumulativní. Výčet je uvozen „… se dále dělí 
na“. Ostatně i v písm. b) bod 3 téhož ustanovení je použita na 
konci spojka „a“. Spojka „nebo“ by připadala v úvahu např. ve 
spojení s „… se zařazují do…“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. Upozorňujeme, že legislativní zkratka „žádost“ by měla být 
zavedena již v § 3 odst. 3, kde je toto sousloví poprvé použito. 

Vysvětleno.  
Žádost o poskytnutí platby v oblastech ANC je součástí 
jednotné žádosti, nejedná se však o tutéž žádost, a proto 
je zkratka zavedena až v § 4. 

4. V § 4 odst. 2 písm. b) by slova „kalendářní rok“ měla být 
nahrazena slovy „kalendářním roce“, neboť jde též o 
pokračování návětí – několikanásobný větný člen „údaje o… 
kalendářním roce… a kalendářním roce…“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. V § 5 odst. 6 by měla být vypuštěna mezera před tečkou na 
konci věty. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. V § 6 odst. 1 písm. b) by měla být v souladu s čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doplněna čárka před spojku „nebo“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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.  
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWCK43U2)



17 
 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 18: 
Prosíme o legislativní ošetření situací, kdy žadatel plní diverzifikaci 
plodin v rámci opatření „Platba pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí“ 
prostřednictvím: 
 podopatření biopásy (§ 21 Nařízení vlády 75/2015 Sb.), 
 podopatření ochrany čejky chocholaté (§ 21 Nařízení vlády 

75/2015 Sb.). 

Akceptováno. 
Do § 23 byly doplněny odstavce 14 až 17: 
„(14) Sazba dotace podle odst. 1 písm. f) bodu 1 se 
v daném roce sníží o 182 EUR/1 hektar, je-li směs plodin 
pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána 
žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů 
jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 
odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a je-li touto plodinou 
splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení 
(EU) č. 1307/2013. 
 
(15) Sazba dotace podle odst. 1 písm. f) bodu 2 se v daném 
roce sníží o 60 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná 
na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o 
poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých 
plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. a je-li touto plodinou splněna 
podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení (EU) č. 
1307/2013. 
 
(16) Sazba dotace podle odst. 1 písm. g) se v daném sníží 
o 158 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu 
půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí 
dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin 
v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. a je-li touto plodinou splněna podmínka 
uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení (EU) č. 1307/2013. 
 
(17) Dochází-li u žadatele k souběhu podopatření  podle § 2 
písm. f)  bodu 1, bodu 2 a písm. g) postupuje Fond při 
snížení sazby dotace podle odst. 14 až 16 tak, že pro 
snížení dotace seřadí podopatření následujícím způsobem 
a) podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2,  
b) podopatření podle § 2 písm. g) a  
c) podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1.“. 
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2. K § § 9 odst. 2 písm. a) NV 75/2015 Sb.: 
je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 odst. 5, a 
do tohoto podopatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v 
žádosti o zařazení; v případě podopatření podle § 2 písm. d) je díl 
půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen 
podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 16 
odst. 5 
Odůvodnění: Úpravou znění původního textu bude umožněno 
administrativně řešit žádosti, na kterých jsou deklarovány DPB 
s kolizním ENVIREM. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K § 15 bod 4 a 5: 
(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je 

zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c)  
a) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž 

podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje na plochu 
s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °, a to v termínu  
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo  
2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl 

půdního bloku, který se dle evidence využití půdy 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§ 2 odst. 1 písm. a) 
bodu 1 nařízení vlády č. …/2018 Sb., o podmínkách 
poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti 
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, nebo  

3. 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 dle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v 
oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.§ 2 odst. 1 písm. 
a) bodu 1 nařízení vlády č. …/2018 Sb. 

Odůvodnění: Jedná se o upřesnění podmínky, ze které výměry se 
při posuzování této podmínky má vycházet. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Fond provádí na základě nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o 
stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov 
krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, 
v platném znění správu individuálních limitů prémiových práv na 
chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic (dále jen „IL 
PP KBTPM a bahnice“). 
Tímto si dovolujeme požádat o vyřazení nařízení vlády č. 196/2005 
Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv 
na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, 
v platném znění, ze sbírky zákonů.  
V souvislosti s touto skutečností uvádíme následující skutečnosti: 
 ČR v současné době neposkytuje (a nikdy od roku 2004 

neposkytovala) prostřednictvím režimu Správa IL PP KBTPM a 
bahnice žádné platby. Rozdělená prémiová práva v ČR nikdy 
nevyužíval ani žádný jiný nástroj SZP. 

 Podpora krav bez tržní produkce mléka a bahnic probíhala a 
probíhá v ČR v rámci režimu přímých plateb, které jsou na 
Fondu administrovány Oddělením metodiky přímých plateb a 
ostatních opatření. Finanční prostředky podpory jsou 
rozdělovány pomocí ukazatele VDJ. 

 Počet krav bez tržní produkce mléka a bahnic v ČR 
v současné době značně převyšuje počet rozdělených 
prémiových práv.  

 V legislativě EU v současné době systém prémiových práv na 
KBTPM a bahnice není uveden (výsledek zavedení „single 
payment scheme“ – SPS v ČR SAPS, jehož hlavním cílem je 
přeorientovat zemědělskou politiku z podpory trhu na podporu 
příjmů oddělenou od produkce) – chybí tedy legislativní základ 
pro jeho údržbu a využití. 

Ukončení správy IL PP KBTPM a bahnice je podmíněno pozbytím 
platnosti a účinnosti národní legislativy. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky vložením nové 
části sedmé, kterou se zrušuje nařízení vlády 
č. 196/2005 Sb. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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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  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Českomoravské 
šlechtitelské a 
semenářské 
asociace 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 21. března 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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