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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 50666/2017-MZE-12154, ze dne 23. října 2017, s termínem dodání stanovisek do 13. listopadu 
2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

K čl. II:  
Doporučujeme přeformulovat znění navrhovaného přechodného 
ustanovení, které nesplňuje legislativně technické ani jazykové 
požadavky na tvorbu ustanovení tohoto typu. Práva a povinnosti 
nelze „dokončit“. V souladu s čl. 51 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v rámci přechodného ustanovení upravit právní 
vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného nařízení 
vlády, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
financí 

1. V materiálu se k předpokládanému hospodářskému a 
finančnímu dosahu navrhované právní úpravy uvádí, že 
„Finanční dopad na státní rozpočet je předpokládán ve velmi 
omezené míře, kdy aplikace nového nastavení pro systém 
podmíněnosti si vyžádá jen nezbytné úpravy v informačních 
systémech.“ a „Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí 
v České republice, předpokládá se, že mohou být mírně 
zvýšené.“ Obě informace jsou uvedeny velice obecně. Žádáme 
o jejich zpřesnění a doplnění informace, z jakého zdroje budou 
zmiňované náklady za úpravy v informačních systémech 
hrazeny. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
Účelem předkládaného materiálu je adaptace podmínek 
standardu DZES 5 zaměřeného na protierozní ochranu 
půdy na změny vyhodnocování erozní ohroženosti 
v LPIS po redesignu příslušné vrstvy. Vyčíslení dopadů 
tzv. redesignu bylo uvedeno a schváleno Poradou vedení 
v rámci materiálu č.j. 43526/2016-MZE-10052. 
Samotná adaptace představuje pouze úpravy stávajících 
systémů a je odhadnuta na 6 mil. Kč. 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K čl. I bod 1 – Příloha č. 2, bod 5: 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že text písmene a) se má 
napříště členit na 4 pododstavce, doporučujeme je členit nikoli 
písmeny i), ii), iii) a iv), což je členění cizí našemu právnímu 
řádu, ale zvážit jiné vhodné členění, např. písmena aa), ab), 
ac) a ad). Bude-li tato připomínky přijata, je třeba v návaznosti 
na to upravit odpovídajícím způsobem i označení písmen v 
následujícím odstavci. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. II – Přechodné ustanovení: 
Konstatujeme, že z tohoto ustanovení není jasné, o co se má 
vlastně jednat. Především konstatujeme, že nelze hovořit o 
tom, že se „práva dokončí“ – dokončit se může nejvýše výkon 
určitých práv, a rovněž obrat, že „povinnosti se dokončí“ je 
problematický – povinnost zaniká splněním, prekluzí, 
nemožností plnění apod. Nařízení vlády č. 48/2017 Sb. také 
nestanoví kontrolnímu orgánu (§ 3 odst. 1 nařízení) – zřejmě 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu – žádná práva, 
ale povinnost hodnotit kontrolovaný požadavek na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 3 nebo 4 nařízení a za 
stanovených podmínek dotaci snížit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. V Předkládací zprávě a v Odůvodnění je uváděna „vyhláška 
Ministerstva životního prostředí (MŽP) č. …/2017 Sb., o 
ochraně zemědělské půdy před erozí“. V případě, že ve chvíli 
vypořádání připomínek bude již tato vyhláška přijata a platná, 
doporučujeme uvést její přesný název. Pokud bude ve fázi 
přípravy, doporučujeme ji uvádět jako „návrh vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí (MŽP) č. …/2017 Sb., o 
ochraně zemědělské půdy před erozí“. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K návrhu nařízení, k čl. I, bodu 1: 
Nové znění bodu 5 písm. b) Přílohy č. 2 návrhu nařízení nemá 
normativní povahu a představuje toliko konstatování o zjištění 
Fondu o uložení sankce žadateli. Doporučujeme přepracovat 
textaci uvedeného písmene tak, aby byla v souladu s požadavkem 
na normativnost právních předpisů (dle čl. 39 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády). 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K Čl. I, bod 1. 
V Příloze č. 2 bodu 5. písmeno b) není vhodně a srozumitelně 
(logicky/gramaticky?) navázáno na předchozí ustanovení.  
Pro větší přehlednost doporučujeme ustanovení přeformulovat a 
případně zvážit změnu členění celého bodu (podobně jako jsou 
členěny jiné body přílohy).    

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K Čl. II 
Přechodné ustanovení doporučujeme z důvodu nesprávných 
formulací („Práva a povinnosti… se dokončí“ a „před přede“) pro 
lepší srozumitelnost přeformulovat.  např. následovně:   
„Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i 
práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 
48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K Čl. II 
Slova „pokud jde o přílohy 2 a 4,“ doporučujeme pro nadbytečnost 
vypustit. Z ustanovení by mělo jednoznačně vyplývat, že dělená 
účinnost se týká pouze vyjmenovaných bodů novely, nikoliv celých 
příloh. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
1. Na str. 3 návrhu v bodu 2. by v rámci doplněné věty měly být dle 

čl. 64 Legislativních pravidel vlády uvedeny všechny příslušné 
novely zde uvedených právních předpisů ve vztahu 
k uváděnému § 22a. Doporučujeme doplnit. 

2.  Na str. 5 návrhu v Přechodném ustanovení jsou uvedena slova“ 
před“ a „přede“. Dle našeho dotazu v Ústavu pro jazyk český 
jsou možné obě varianty, přesto však s ohledem na stávající 
legislativní praxi doporučujeme uvést slovo „před“.   

3.  Na str. 5 návrhu v ustanovení týkajícím se účinnosti není třeba 
dle našeho názoru uvádět slova „,pokud jde o přílohy 2 a 4,“, 
protože oba body (tj. 1. a 5.) zmiňují pouze tyto dvě přílohy. 
Doporučujeme daný text vypustit. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. 1 bodu 1 – k příloze č. 2 bodu 5 písm. b):  
V předloženém znění je kontrolovaným požadavkem standardu 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. b) skutečnost, zda uložení sankce za překročení 
přípustné míry erozního ohrožení stanovené vyhláškou o ochraně 
zemědělské půdy před erozí Státní zemědělský a intervenční fond 
zjistil. Podle našeho názoru by kontrolovaným požadavkem měla 
spíše být skutečnost, že byla uložena sankce a nikoli zjištění této 
skutečnosti Fondem.  
Domníváme se, že kontrole a následnému hodnocení požadavků 
dle nařízení vlády č. 48/2017 Sb. podléhají všichni žadatelé, kterým 
byla orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
podle vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí uložena 
sankce. V opačném případě se může jevit, že cílem předkladatele 
je vyjmout z působnosti případy, kdy  Státní zemědělský a 
intervenční fond uložení pokuty za porušení vyhlášky o ochraně 
zemědělské půdy před erozí nezjistí. Vycházeje z předpokladu, že 
Fond je způsobilý operativní komunikace s orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu uvedeným ve vyhlášce o ochraně 
zemědělské půdy před erozí a s ohledem na zásadu dobré správy 
předpokládáme, že účelem předmětného ustanovení je kontrolovat 
a dle přílohy č. 4 nařízení vlády hodnotit to, že byla uložena 
sankce, proto je třeba ustanovení v daném smyslu přeformulovat.  

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
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2. K čl. II: 
Přechodné ustanovení doporučujeme přeformulovat, neboť slovní 
vazba „Práva a povinnosti … se dokončí“ je nezvyklá a jazykově 
nevhodná.  
Dále upozorňujeme na přebytečné slovo „před“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. III a k odůvodnění k čl. III: 
Formulaci „pokud jde o přílohy 2 a 4“ považujeme v kontextu 
navrženého ustanovení za matoucí. Vzhledem k tomu, že 
novelizační body 1 a 5 se týkají právě a jen těchto příloh, jeví se 
předmětná pasáž nadbytečná. Doporučujeme ji proto vypustit. 
Zároveň doporučujeme opravit v komentáři k tomuto ustanovení ve 
zvláštní části odůvodnění uvedené datum nabytí účinnosti, neboť 
nekoresponduje s datem v samotném čl. III návrhu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K novelizačnímu bodu 2 předmětného legislativního návrhu 
uvádím, že z předloženého materiálu není patrno, zda došlo 
k posouzení souladu navrhované výjimky pro plochu dílů půdních 
bloků týkající se Standardu č. 6 s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky 
(dále jen „nařízení“). Doporučuji proto v tomto smyslu materiál 
doplnit tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho lze dojít k závěru, že 
předmětná výjimka je souladu s nařízením. 

Akceptováno. 
Požadované vysvětlení bylo doplněno do odůvodnění. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K bodu 1 –  příloze č. 2 bodu 5 písm. b) a k bodu 5 - příloze 
č. 4  
Dikce "...uložena sankce za překročení přípustné míry erozního 
ohrožení stanovené vyhláškou č. …/2017 Sb., o ochraně 
zemědělské půdy před erozí“ není z právního hlediska přesná.  
 
Sankce je ukládána podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, za způsobování ohrožení 
zemědělské půdy erozí, byť je pravda, že způsobování ohrožení 
erozí dochází překračováním přípustné míry erozního ohrožení 
stanovené vyhláškou - viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
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2. K čl. II – přechodné ustanovení 
Doporučuje se  text "Práva a povinnosti vzniklé....se dokončí..."  
nahradit textem "Pro práva a povinnosti vzniklé....se použije..." 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
  

 

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

V odůvodnění návrhu předkladatel uvádí, že jsou „tímto předpisem 
hodnocené požadavky na hospodaření včetně požadavků 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 
adaptovány podle základního rámce stanoveného evropským 
předpisem.“ Dále odkazuje na výše uváděná nařízení EU, u nichž 
uvádí, že „stanovují základní pravidla pro provádění kontrol 
podmíněnosti a jejich promítnutí do administrativního procesu 
poskytování dotací (ve smyslu stanovení míry snížení dotace, 
v případě zjištění porušení podmínek předpisů, které jsou 
předmětem kontrol podmíněnosti).“ 

Z návrhu ani jeho odůvodnění ale není zřejmé, zda je návrh ve 
vztahu k výše uváděným nařízením EU (resp. k některým jejich 
ustanovením) přímo implementační, nebo zda toliko upravuje 
materii, která spadá do rozsahu působnosti uváděných nařízení EU 
v širších souvislostech.  

Pokud je cílem návrhu přímo implementovat pravidla obsažená ve 
výše uvedených nařízeních EU, je třeba specifikovat, která 
konkrétní ustanovení jsou implementační. V souladu 
s Legislativními pravidly vlády, v platném znění, by bylo posléze 
nutné taková ustanovení podtrhnout, vyznačit celexovým číslem a 
vypracovat též rozdílovou tabulku (viz příloha č. 5, čl. II 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění). Rovněž by bylo 
k návrhu nutné přiložit aktualizované srovnávací tabulky 
k příslušným skutečně implementovaným nařízením EU. 

Je nutné vyjasnit, zda je návrh implementační a v případě, že 
tomu tak je, je třeba implementační ustanovení specifikovat a 
provést úpravy ve smyslu Legislativních pravidel vlády. 
V opačném případě je nutné upravit odůvodnění k návrhu. 

Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Rozpor byl odstraněn. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  
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Český statistický 
úřad 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

1. K Čl. II Přechodné ustanovení 
Doporučujeme přeformulovat v souladu s čl. 51 Legislativních 
pravidel vlády např. takto, event. s použitím pouze odstavce 2: 
1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se 
posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

2. Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění 
účinném před přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se 
dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. III. Účinnost 
Doporučujeme vypustit slova pokud jde o přílohy 2 a 4 z důvodu 
nadbytečnosti. Výjimka z účinnosti se týká vždy celého bodu 
(novelizované části) přílohy. 

 
Nejde o dělenou účinnost ve smyslu Čl. 53 odst. 1 písm. b) bod 5 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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 

V článku II návrhu nařízení vlády doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost slovo „před“ a nahradit slova „se dokončí podle 
nařízení“ například slovy „se posuzují“. Případně lze uvést, že 
„právní vztahy… se řídí nařízením“ nebo obdobně. V souvislosti 
s právy a povinnostmi nelze hovořit o jejich „dokončení“ – mohou 
„být posuzována“, případně „se řídit“ dosavadními právními 
předpisy. Má-li jít o procesněprávní přechodné ustanovení, mělo by 
toto ustanovení namísto o „právech a povinnostech“ používat např. 
„řízení zahájená podle… přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení“. Viz čl. 51 legislativních pravidel vlády. 

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.  
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Hospodářská 
komora ČR 

1. Připomínka k Příloze č. 2, bod 3 
Požadujeme upravit Přílohu č. 2 tak, aby reflektovala dostatečnou 
úroveň ochrany vodních zdrojů: 
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. 
Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Toto téma vnímáme jako velmi důležité. Případné řešení 
vyžadující změnu zákonů však přesahuje možnosti 
předkládané úpravy na úrovni nařízení vlády. Do 
budoucna je resort MZe připraven iniciovat jednání, v 
rámci kterého se otázkou případného rozšíření rozsahu 
kontrol podmíněnosti požadovaných pod bodem 3 d) a 3 
e) návrhu bude zabývat. 
Ve vztahu k připomínce k bodu 1, písm. c)  - tj. 
požadavek na rozšíření působnosti DZES 1c, v souladu 
se stanoviskem dozorového orgánu ÚKZÚZ nelze 
akceptovat. Předmětem kontroly požadavku DZES 1c je 
ověření dodržování ochranné vzdálenosti při použití 
přípravků na ochranu rostlin a hnojiv s ohledem na 
ochranu vodních organismů (tj. ochranné vzdálenosti od 
břehové čáry vodních toků).  
Tyto ochranné vzdálenosti nelze slučovat s požadavky 
na ochranu zdrojů podzemní a povrchové vody, neboť ty 
jsou předmětem samostatné kontroly požadavku PPH 
10/4 a požadované rozšíření DZES 1c by tak 
přesahovalo rámce daný NEPR 1306/2013 pro 
definování tohoto standardu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAYFBKWIN)
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1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových  
vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve  
stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že 

a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy 
 stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m  
od břehové čáry, 

b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný 
 pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita  
tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a 

c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou 
 vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů a  
vodních zdrojů. 

 

2. Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické 
 zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s  
povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním  
zákonem. 

3. Žadatel v souladu s § 38 a 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami 
 podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých 
 podpor dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod  
a životního prostředí tím, že 

a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a  
podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí, 

b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a  
podzemních bez platného povolení, 

c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich  
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí,  
aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní  
požadavky vodního zákona, 

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem  
stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží  
určených pro skladování ropných látek, tekutých přípravků na ochranu  
rostlin a tekutých hnojiv a 

e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek, tekutých přípravků  
na ochranu rostlin a tekutých hnojiv vybuduje a provozuje odpovídající  
kontrolní systém.“. 

 

Odůvodnění:  
Uvedená doplnění zajistí zvýšenou úroveň ochrany vodních útvarů 
v souladu s požadavky Rámcové vodní směrnice 60/2000/ES. 
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2. Připomínka k Příloze č. 3, bod 5 
Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. je z pohledu dopadu na 
vodohospodářský sektor nedostatečná, neboť neposkytuje 
dostatečnou míru ochrany vodních zdrojů před stovkami studií 
prokázanými negativními důsledky intenzivního hospodaření 
v kombinaci s probíhajícími klimatickými změnami na vodní zdroje, na 
kterých jsou závislí obyvatelé, ale i veškeré podnikatelské subjekty v 
ČR. Vlastní nařízení upravuje zejména znění standardu č. 5 dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu půdy, které směřuje na 
protierozní ochranu půdy. Požadujeme v Příloze č. 2, bod 5 upravit 
text následovně tak, aby opatření zajistilo dostatečnou ochranu 
vodního prostředí. 
„5. 
a) Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda bude souvislá plocha 
pěstovaných plodin s nízkou ochrannou funkcí, kterými jsou kukuřice, 
brambory, řepa, sója, slunečnice, čirok, bob setý, lupina a mák, a to na 
ploše: 
i. o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, založena do půdy po pásovém 
zpracování nebo bude po celém svém obvodu obklopena plochou plodin s 
vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní 
pícniny víceleté a travní porost, nebo dílem půdního bloku stejného 
uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, 
zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem 
plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným 
ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 
22 m, 
ii. o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 
% pokryta silně erozně ohroženou půdou, založena do půdy po pásovém 
zpracování nebo bude mít maximální výměru 4 ha a současně bude po 
celém svém obvodu obklopena plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, 
kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní 
porost, nebo dílem půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou 
kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou 
ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Standard DZES 5 rozděluje půdy dle jejich potenciální 
náchylnosti k erozi na mírně erozně ohrožené (MEO) a 
silně erozně ohrožené (SEO) a zároveň definuje 
podmínky pro pěstování vybraných plodin s nízkou a 
střední (půdo)ochrannou funkcí, přičemž na SEO půdách 
pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí zcela 
zakazuje.  
Náchylnost půdy k erozi je stanovena na základě 
modelového výpočtu a standard nesleduje faktické 
projevy eroze.  
Z výše uvedených důvodů není možné vypustit podmínky 
standardu pro MEO půdy a omezit je jen na SEO půdy. 
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iii. o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v bodě i), 
založena do ochranné plodiny nebo do půdy po pásovém 
zpracování nebo do půdy po podrývání nebo bude po celém svém 
obvodu obklopena plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, 
kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a 
travní porost, nebo ozimými variantami ostatních obilnin a řepky 
nebo dílem půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou 
kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s 
vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným 
ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad, a to o minimální 
šířce 22 m, nebo bude při jejím pěstování využito půdoochranné 
technologie důlkování a hrázkování nebo půdoochranné 
technologie přerušovacích pásů, za kterou se považuje souvislá 
plocha plodin s vysokou ochrannou funkcí, kterými jsou ostatní 
pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo 
ozimých variant ostatních obilnin a řepky o minimální šířce 22 m 
založená v rámci dílu půdního bloku se souvislou plochou plodin s 
nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje použití přerušovacího 
pásu a která má maximální šířku 200 m, nebo díl půdního bloku se 
zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná 
plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem plodin 
s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným 
ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad stejného 
uživatele, o minimální šířce 22 m, který je bezprostředně pod 
souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje 
použití přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m. 
Plocha pásu je založena tak, že protíná minimálně 90 % všech 
odtokových linií vyznačených v evidenci půdy podle uživatelských 
vztahů v rámci příslušné souvislé plochy plodin s nízkou ochrannou 
funkcí. Pásy musí být zachovány s porostem nebo s ponechaným 
strništěm sklizené plodiny do sklizně plodiny s nízkou ochrannou 
funkcí. 
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iv. o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více 
než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v bodě ii), 
založena do ochranné plodiny nebo do půdy po pásovém 
zpracování nebo do půdy po podrývání nebo bude mít maximální 
výměru 6 ha a současně bude po celém svém obvodu obklopena 
plochou plodin s vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní 
pícniny jednoleté, ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo 
ozimými variantami ostatních obilnin a řepky nebo dílem půdního 
bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, 
trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor 
udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná 
trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, a to o minimální šířce 22 m, nebo bude při jejím 
pěstování využito půdoochranné technologie důlkování a 
hrázkování nebo půdoochranné technologie přerušovacích pásů, 
za kterou se považuje souvislá plocha plodin s vysokou ochrannou 
funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, ostatní pícniny 
víceleté a travní porost, nebo ozimých variant ostatních obilnin a 
řepky o minimální šířce 22 m založená v rámci dílu půdního bloku 
se souvislou plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která 
vyžaduje použití přerušovacího pásu a která má maximální šířku 
200 m, nebo díl půdního bloku se zemědělskou kulturou travní 
porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční 
plocha, úhor udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou 
funkcí nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad stejného uživatele, o 
minimální šířce 22 m, který je bezprostředně pod souvislou plochou 
plodin s nízkou ochrannou funkcí, která vyžaduje použití 
přerušovacího pásu a která má maximální šířku 200 m. Plocha 
pásu je založena tak, že protíná minimálně 90 % všech odtokových 
linií vyznačených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů v 
rámci příslušné souvislé plochy plodin s nízkou ochrannou funkcí. 
Pásy musí být zachovány s porostem nebo s ponechaným 
strništěm sklizené plodiny do sklizně plodiny s nízkou ochrannou 
funkcí. 
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Podmínky podle bodu i) a ii) nemusí žadatel dodržovat na souvislé 
ploše plodin s nízkou ochrannou funkcí pěstovaných na dílu 
půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda o 
velikosti od 2,01 do 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha ani na dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda o velikosti větší než 4 
ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta 
silně erozně ohroženou půdou. 
Podmínky podle bodu iii) a iv) nemusí žadatel dodržovat na 
souvislé ploše plodin s nízkou ochrannou funkcí pěstovaných na 
dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda 
o velikosti od 2,01 do 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha ani na dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda o velikosti větší než 4 
ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší 
než 2 ha nebo jeho výměra není z více než 50 % pokryta erozně 
ohroženou půdou, nebo 
b) Fond zjistil při kontrole prováděné v souladu s čl. 48 odst. 1 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 a čl. 38 odst. 5 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, že 
žadateli byla orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
uložena sankce za překročení přípustné míry erozního ohrožení 
stanovené vyhláškou č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy 
před erozí.“. 
Odůvodnění: 
Uvedené opatření zajistí, aby žadatelé o podporu zkvalitnili plochy 
silně erozně ohrožené, např. dlouhodobým pěstování plodin 
s vysokou ochrannou funkcí či/a zapravováním složek (zejména 
humus) a odpovídající orbou tak, aby se půda přestala nacházet 
v kategorii silně erozně ohrožená. 
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Agrární komora  1. Obecně:  
Agrární komora České republiky dále nesouhlasí s přijetím 
vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí a doporučujeme 
její stažení z legislativního procesu. Nařízení vlády č. 48/2017 by 
tak mělo představovat jediný „povinný“ soubor standardů ochrany 
zemědělské půdy proti erozi, nikoli nadstavbu protierozní vyhlášky. 
Odůvodnění: Stále není dořešen způsob kontroly (obce 
s rozšířenou působností), neuspokojivé je také hodnocení 
ekonomických dopadů i využívání protierozní kalkulačky, která 
může být dobrým doporučujícím nástrojem, ale rozhodně není 
v takovém stavu, aby na jejím základě měli zemědělci být jakýmkoli 
způsobem omezování nebo sankcionování. Dořešena není také 
kompenzace za omezování hospodaření nebo právní hledisko 
nuceného zatravnění (změny kultury) zemědělských pozemků 
vlastníkovi, který není aktuálním uživatelem pozemku. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. Nové znění standardu bylo 
projednáno s NNO. 
 

2. Ke standardu č. 5: 
Předkládaný návrh novely nařízení vlády upravuje Standard č. 5 
následovně. Pravidla standardu tak, aby určoval pouze povinnosti 
jdoucí nad rámec nové národní úpravy, kterou představuje 
vyhláška Ministerstva životního prostředí č. …/2017 Sb., o ochraně 
zemědělské půdy před erozí. 
Odůvodnění: Konstrukce návrhu standardu DZES 5 obsahuje 
plnění povinností (pravidel) uvedených v oddílu 5a. tj. povinností 
nad rámec daném Vyhláškou MŽP č…/2017 Sb. o ochraně 
zemědělské půdy před erozí, ale i kontrolu plnění vlastní nové 
národní úpravy, tj. plnění „protierozní vyhlášky“. Standard DZES 5 
by měl obsahovat dle výše uvedeného pouze povinnosti uvedené v 
oddílu 5a bez vazby na protierozní vyhlášku. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
 

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



17 
 

3. K hodnotící tabulce standardu č. 5: 
V návrhu části 5b chybí v hodnocení rozsahu porušení jednotka 
(např. ha lépe % výměry orné půdy žadatele) dle vyhlášky 
č…./2017 Sb. Dle tohoto návrhu hrozí, že i za porušení na ploše 
např. 1 ha dojde ke krácení dotací žadatele podléhajících režimu 
CC min o 3% -viz hodnotící tabulka pro hodnocení porušení CC 
platná od roku 2017. Doporučeni: Spojit hodnocení porušení 
standardu do jednoho celku a doplnit do bodů obsažených v části 5 
b rozsah porušení v ha či % výměry orné půdy žadatele. 
Odůvodnění: Taková výše případné sankce může být u žadatele 
s větší výměrou neúměrně vysoká. Pokud se bude hodnotit 
porušení standardu DZES 5 samostatně dle jednotlivých částí 5a a 
5b, pak v případě, že část 5a bude v pořádku (podnik bez chyb 
uplatní na DPB vybranou POT), ale porušení dané “ protierozní 
vyhláškou“ např. 1 ha v části 5b (tzn. porušení určí úředník na 
pověřené obci – odbor ŽP – ochrana půdy) bude znamenat krácení 
dotací žadatele podléhajících režimu CC o 3% za podnik. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
Nové znění standardu bylo projednáno s NNO. 
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4. Ke Standardu č. 4: 
Navrhujeme následující úpravu (červeně) 
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 
4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo 
víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření: 
a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do 

založení porostu následné jarní plodiny,  
b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby 

až do založení porostu následné jarní plodiny,  
c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu 

následné jarní plodiny, nebo  
d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a 

zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. 
října, v oblastech s klimatickým regionem 6-9  nejméně 
do  21. října. 

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického 
postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou 
hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun 
na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů 
při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o 
hnojivech stanovena minimální dávka. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Minimální pokryvnost by byla zajištěna jen 4 týdny, což je 
doba, za kterou nic nevyroste. Navíc termín pro 
meziplodiny v rámci ploch EFA byl ze strany EK 
prodloužen na minimálně 8 týdnů. 
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5. K Půdoochranné technologii: 
Ve stručném shrnutí návrhu v odstavci s nadpisem "Pěstování NOF 
a MEO" navrhujeme čtvrtou odrážku, která zní "důlkování a 
hrázkování" nahradit novým textem odrážky, který zní "důlkování, 
nebo hrázkování, nebo půdoochranné formování hrůbků".  
Odůvodnění: Důlkování a hrázkování jsou dvě technologie, která 
každá  působí jako půdoochranné opatření samostatně. Z textu by 
mělo být jasné, že je požadována jen jedna z uvedených 
půdoochranných technologií. Návrh na doplnění další 
půdoochranné technologie "půdoochranné formování hrůbků" 
vychází z nové a velmi dobře fungující technologie, která byla 
vyvinuta a odzkoušena VÚRV. Tuto technologii nelze zařadit pod 
důlkování a ani pod hrázkování. Jde o technologii upravující 
celkový tvar hrůbků. Vytváří mělčí středovou brázdu a tím snižuje 
sklon hrůbků, dále na vrcholu hrůbků vytváří přerušovaný podélný 
žlábek a v mělké středové brázdě vytváří v krátkém sledu jamky. 
Název byl formulačně převzat z pravidel PRV pro 5. kolo příjmu 
žádostí na Operaci 4.1.1. Investice do zemědělských podniků, kde 
je na str. 47 uvedeno v třetí řádce tabulky názvané Založení 
porostů typ stroje "formovač hrůbků pro všechny typy sazečů". 
Technologie již v minulém roce byla ministerstvem zemědělství 
odsouhlasena jako půdoochranná. Část zemědělců již si formovače 
nakoupila a používá je. 

Akceptováno. 
Půdoochranné technologie (PT) pro pěstování kukuřice, 
brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na 
erozně ohrožených půdách budou uvedeny v metodické 
příručce pro zemědělce. PT pro pěstování řepky olejné a 
ostatních obilnin (neuvedených v předchozím výčtu 
plodin) na silně erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné metodické příručky 
bude i specifikace jednotlivých PT včetně kontrolovaných 
parametrů.   

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.: 
Prosíme o zvážení formální úpravy textu DZES 5a z hlediska 
jednotného značení veškerých podmínek uvedených u požadavků 
v příloze č. 2.  Bylo by vhodné upravit značení odstavců v textech u 
DZES 5 a) ze stávajícího i na I, které je mimo jiné použito např. u 
DZES 6 b). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. – DZES 5b: 
Fond zjistil při kontrole prováděné v souladu s čl. 65/čl. 73 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 a čl. 38 odst. 5 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, že 
žadateli byla orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
uložena sankce za překročení přípustné míry erozního ohrožení 
stanovené vyhláškou č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy 
před erozí. 
Odůvodnění: Navrhujme upřesnit odkaz na systém kontrol a 
správní sankce ve vztahu k podmíněnosti. Původně uváděný čl. 48 
odst. 1 nař. 809/2014 se vztahuje ke správním kontrolám. 
Necháváme na zvážení, zda upravit příslušné ustanovení (odkaz 
na čl. 65 nebo 73) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na protierozní vyhlášku Ministerstva životního 
prostředí byl vypuštěn. 
 

3. 5.a).i.: 
…nebo bude po celém svém obvodu obklopena plochou plodin s 
vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, 
ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo dílem půdního bloku 
stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý 
travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor 
udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná 
trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, případně kombinací výše uvedeného, a to o 
minimální šířce 22 m, 
Odůvodnění: Současný text dle nás neumožňuje kombinovat 
například DPB s kulturou T o šíři 20 m a 2 metrový pás na DPB 
s kulturou R. Toto platí i pro ostatní části DZES 5, kde jsou tyto 
pásy zmíněny.   

Akceptováno. 
Půdoochranné technologie (PT) pro pěstování kukuřice, 
brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na 
erozně ohrožených půdách budou uvedeny v metodické 
příručce pro zemědělce. PT pro pěstování řepky olejné a 
ostatních obilnin (neuvedených v předchozím výčtu 
plodin) na silně erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné metodické příručky 
bude i specifikace jednotlivých PT včetně kontrolovaných 
parametrů. 

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



21 
 

4. 5.a).ii.: 
o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více 
než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou, založena do půdy 
po pásovém zpracování nebo bude mít maximální výměru 4 ha a 
současně bude po celém svém obvodu obklopena plochou plodin s 
vysokou ochranou funkcí, kterými jsou ostatní pícniny jednoleté, 
ostatní pícniny víceleté a travní porost, nebo dílem půdního bloku 
stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý 
travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor 
udržovaný s porostem plodin s vysokou ochrannou funkcí nebo jiná 
trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad, případně kombinací výše uvedeného a to o 
minimální šířce 22 m, 
Odůvodnění: Současný text dle nás neumožňuje kombinovat 
například DPB s kulturou T o šíři 20 m a 2 metrový pás na DPB 
s kulturou R. Toto platí i pro ostatní části DZES 5, kde jsou tyto 
pásy zmíněny.   

Akceptováno.Půdoochranné technologie (PT) pro 
pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, 
slunečnice a čiroku na erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny v metodické příručce pro zemědělce. PT pro 
pěstování řepky olejné a ostatních obilnin (neuvedených 
v předchozím výčtu plodin) na silně erozně ohrožených 
půdách budou uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné 
metodické příručky bude i specifikace jednotlivých PT 
včetně kontrolovaných parametrů. 

5. 5.a). iii.:  
v rámci dílu půdního bloku se souvislou plochou plodin s nízkou 
ochrannou funkcí, která vyžaduje použití přerušovacího pásu a 
která má maximální šířku 200 m 
Odůvodnění: Neexistuje DPB, který vyžaduje použití přerušovacího 
pásu, pouze DPB, který vyžaduje použití některých vyjmenovaných 
půdoochranných technologií. 

Akceptováno.Půdoochranné technologie (PT) pro 
pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, 
slunečnice a čiroku na erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny v metodické příručce pro zemědělce. PT pro 
pěstování řepky olejné a ostatních obilnin (neuvedených 
v předchozím výčtu plodin) na silně erozně ohrožených 
půdách budou uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné 
metodické příručky bude i specifikace jednotlivých PT 
včetně kontrolovaných parametrů. 
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6. 5.a). iii.: 
v rámci dílu půdního bloku se souvislou plochou plodin s nízkou 
ochrannou funkcí, která vyžaduje použití přerušovacího pásu a 
která má maximální šířku 200 m 
Odůvodnění: U maximální šířky plodiny s NOF je nutné doplnit 
(pravděpodobně mimo NV), jak se tato šířka zjišťuje. Plodiny 
nejsou na DPB vždy v pásech a někdy může být problém určit, zda 
došlo k porušení této podmínky. 

Akceptováno. 
Půdoochranné technologie (PT) pro pěstování kukuřice, 
brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na 
erozně ohrožených půdách budou uvedeny v metodické 
příručce pro zemědělce. PT pro pěstování řepky olejné a 
ostatních obilnin (neuvedených v předchozím výčtu 
plodin) na silně erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné metodické příručky 
bude i specifikace jednotlivých PT včetně kontrolovaných 
parametrů. 

7. Pojmem PT - pásové zpracování 
Odůvodnění: Žádáme o doplnění definice – co to je z důvodu 
kontrol a záznamu kontrolní ch zjištění. 
Znamená to, že uvedená PT budou vypouštěny z erozní vyhlášky, 
která je base line? 

Akceptováno. 
Půdoochranné technologie (PT) pro pěstování kukuřice, 
brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na 
erozně ohrožených půdách budou uvedeny v metodické 
příručce pro zemědělce. PT pro pěstování řepky olejné a 
ostatních obilnin (neuvedených v předchozím výčtu 
plodin) na silně erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné metodické příručky 
bude i specifikace jednotlivých PT včetně kontrolovaných 
parametrů. 

8. Pojmem PT – podrývání 
Odůvodnění: Žádáme o doplnění definice – co to je. 
Znamená to, že uvedená PT bude vypouštěny z erozní vyhlášky, 
která je base line? 
Dále upozorňujeme, že pokud bude podrývání – je nutné 
s ohledem na přípravu kapacit VÚMOP od příštího roku zajistit 
deklarace PT na jednotné žádosti, resp. poté by se deklarovaly 
všechny PT. 
Nutné doplnit do textu NV či standardu. 

Akceptováno. 
Půdoochranné technologie (PT) pro pěstování kukuřice, 
brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na 
erozně ohrožených půdách budou uvedeny v metodické 
příručce pro zemědělce. PT pro pěstování řepky olejné a 
ostatních obilnin (neuvedených v předchozím výčtu 
plodin) na silně erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné metodické příručky 
bude i specifikace jednotlivých PT včetně kontrolovaných 
parametrů. 
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9. PT - důlkování a hrázkování: 
Zásadně nesouhlasíme s těmito PT a žádáme o jejich vypuštění – 
není kontrolovatelné. 
 

Akceptováno.Půdoochranné technologie (PT) pro 
pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, 
slunečnice a čiroku na erozně ohrožených půdách budou 
uvedeny v metodické příručce pro zemědělce. PT pro 
pěstování řepky olejné a ostatních obilnin (neuvedených 
v předchozím výčtu plodin) na silně erozně ohrožených 
půdách budou uvedeny tamtéž. Součástí zmíněné 
metodické příručky bude i specifikace jednotlivých PT 
včetně kontrolovaných parametrů. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K příloze 2 bodu 1. písm. b)  
1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s 

útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv 
a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech 
vymezených kolem vodních útvarů tím, že 

 
b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí 

převyšující 7° ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové 
čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv, a 

 
Pro srovnání lze uvést ustanovení § 12 NV 262/2012 Sb., které je 
v současnosti rovněž meziresortním připomínkovém řízení: 

§ 12 
Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s 

útvary povrchových vod 
(1) Na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary 

povrchových vod se 
a) zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od 

břehové čáry; v tomto případě se na tuto část zemědělského 
pozemku nevztahuje § 7 odst. 14, 

b) u zemědělských pozemků se sklonitostí převyšující 7° se 
zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s 
tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným 
dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv; v tomto případě se na tuto 
část zemědělského pozemku nevztahuje § 7 odst. 14. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. názvosloví a 
znění požadavku bylo upraveno do souladu se zákonem 
o hnojivech a § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 
262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu, ve znění pozdějších předpisů. 
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 2. Navrhujeme do návrhu zahrnout úpravu odkazů na právní předpisy, 
které se týkají kontrolovaných požadavků PPH 10, a to z důvodu novely 
zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. (schváleno PS a 
Senátem) a prováděcí vyhlášky č. 327/2012 Sb. – je na MZe 
(mezirezortní připomínkové řízení – v NV č. 48/2017 je třeba upravit 
odkazy dle schválené verze novely vyhlášky). 
 
V příloze č. 1 NV č. 48/2017 Sb. se mění v posledním sloupci 
„Vymezení požadavku v právním předpise ČR“: 
Požadavek PPH 10/5 
§ 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6, § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona č. 
326/2004 Sb. a § 3 až 5, § 11 vyhlášky č. 327/2012 Sb. 
 
Požadavek PPH 10/7 
§ 49 odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. 
1, 4 až 6 vyhlášky č. 327/2012 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Státní 
veterinární 
správa 

1. Přehled legislativních úprav pro plánovanou novelu NV č. 
48/2017 Sb. Úprava legislativního vymezení z důvodu účinnosti 
zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění veterinární zákon, se týká 
pouze tří požadavků (PPH 13/1, 13/3 a 5/1). Paragrafy, které bude 
do novely NV nutné zapracovat, jsou podbarveny žlutě. Přeškrtnuté 
paragrafy se k danému požadavku již nevztahují a bude třeba je 
vypustit. 
PPH 13/1  
§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.  
§ 5 odst. 4 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. 
PPH 13/3  
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb.   
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb. 
PPH 5/1 
§ 5 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.   
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb. 
§ 3 písm. b) vyhlášky č. 291/2003 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. Příloha č. 3 
Navrhované úpravy hodnocení požadavků v oblasti welfare a 
bezpečnosti potravin: 
Požadavek PPH 4/13 
Úprava textu pro Rozsah Velký: 
U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v 
živočišných produktech byla zjištěna Na jatka byla dodána zvířata, 
u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do oběhu 
uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua 

Částečně akceptováno. 
Z důvodu zajištění jednotného hodnocení pro žadatele v 
průběhu kalendářního roku budou novelou nařízení vlády 
uplatněny pouze návrhy na doplnění možností hodnocení 
trvalosti případných porušení navržené u požadavků 
11/7, 11/8, 12/4, 13/10, 13/11. Návrhy na změny v 
hodnocení rozsahu a závažnosti porušení je možné 
zařadit pro novelu nařízení vlády s účinností od 1. 1. 
2019. 
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 veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady č. 
96/23/ES v nadlimitní hodnotě. 
Úprava textu pro Závažnost Velká: 
U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v 
živočišných produktech byla zjištěna Na jatka byla dodána zvířata, 
u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do oběhu 
uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua 
veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady č. 
96/23/ES v nadlimitní hodnotě. 
Požadavek PPH 4/17 
Odstranění možnosti hodnocení v Rozsah Velký a Závažnost 
Velká. 
Požadavek PPH 11/7 
Doplnění možnosti hodnocení v Rozsah Velký: 
Telata jsou ve špatném výživném stavu nebo došlo k úhynu telat v 
důsledku podvýživy. 
Doplnění možnosti hodnocení v Závažnost Velká: 
Telata jsou ve špatném výživném stavu nebo došlo k úhynu telat v 
důsledku podvýživy. 
Doplnění možnosti hodnocení v Trvalost Neodstranitelná: 
Neodstranitelné porušení 
Změna hodnocení Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat z Ne na Ano. 
Požadavek PPH 11/8  
Doplnění možnosti hodnocení v Rozsah Střední: 
Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy. 
Změna textu hodnocení Rozsah Velký: 
Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy. U telat se projevují 
známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku 
dehydratace. 
Doplnění možnosti hodnocení v Závažnost Střední: 
Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy. 
Změna textu hodnocení Závažnost Velká: 
Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy. U telat se projevují 
známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku 
dehydratace. 
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 Doplnění možnosti hodnocení v Trvalost Neodstranitelná: 
Neodstranitelné porušení 
Změna hodnocení Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat z Ne na Ano. 
Požadavek PPH 12/4 
Doplnění možnosti hodnocení v Rozsah Střední: 
Požadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy. 
Změna textu hodnocení Rozsah Velký: 
Požadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy. Prasata 
jeví známky dehydratace nebo jsou ve špatném výživném stavu 
nebo na hospodářství došlo k úhynům prasat v důsledku 
dehydratace či podvýživy. 
Doplnění možnosti hodnocení v Závažnost Střední: 
Požadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy. 
Změna textu hodnocení Závažnost Velká: 
Požadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy. Prasata 
jeví známky dehydratace nebo jsou ve špatném výživném stavu 
nebo na hospodářství došlo k úhynům prasat v důsledku 
dehydratace či podvýživy. 
Doplnění možnosti hodnocení v Trvalost Neodstranitelná: 
Neodstranitelné porušení 
Změna hodnocení Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat z Ne na Ano. 
Požadavek PPH 13/4 
Doplnění možnosti hodnocení v Rozsah Malý: 
Zjištění se týká pouze jednoho zvířete. 
Doplnění možnosti hodnocení v Rozsah Střední: 
Zjištění se týká do 20% zvířat včetně. 
Změna textu hodnocení Rozsah Velký: 
Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k 
poškození zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení. Zjištění 
se týká nad 20% zvířat. 
Požadavek PPH 13/10 
Doplnění možnosti hodnocení v Rozsah Střední: 
Kontrola automatických a mechanických zařízení není prováděna 
nebo nedošlo k odstranění závad. 
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 Změna textu hodnocení Rozsah Velký: 
Kontrola není prováděna nebo není zabezpečeno odstranění 
závady, případně není zajištěna péče o zdraví a dobré životní 
podmínky zvířat do doby odstranění závady. Při selhání umělého 
větracího systému nebyla zabezpečena péče o zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat. 
Doplnění možnosti hodnocení v Závažnost Střední: 
Kontrola automatických a mechanických zařízení není prováděna 
nebo nedošlo k odstranění závad. 
Změna textu hodnocení Závažnost Velká: 
Kontrola není prováděna nebo není zabezpečeno odstranění 
závady, případně není zajištěna péče o zdraví a dobré životní 
podmínky zvířat do doby odstranění závady. Při selhání umělého 
větracího systému nebyla zabezpečena péče o zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat. 
Doplnění možnosti hodnocení v Trvalost Odstranitelná: 
Odstranitelné porušení. 
Požadavek PPH 13/11 
Změna textu hodnocení Závažnost Velká: 
Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve 
stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata 
jsou vyhublá nebo jeví známky dehydratace nebo na hospodářství 
došlo k úhynům v důsledku dehydratace či podvýživy.. V případě 
nedostatečného přístupu ke krmivu jsou zvířata kachektická. 
Doplnění možnosti hodnocení v Trvalost Neodstranitelná: 
Neodstranitelné porušení 
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Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  
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Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

Bez připomínek.  

Výzkumný ústav 
rostlinné výroby 

Bez připomínek.  

V Praze dne 20. června 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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