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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, ve 
znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 46986/2018-MZE-12154, ze dne 27. září 2018, s termínem dodání stanovisek do 19. října 
2018, 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 následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

Ministerstvo 
financí 

1. V materiálu je k předpokládanému finančnímu dosahu 
navrhované právní úpravy uvedeno, 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.“ Tato informace je uvedena 
pouze obecně, proto žádáme o její zpřesnění a doplnění, z jakého 
zdroje budou zmiňované náklady za úpravy v informačních 
systémech hrazeny. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K čl. I, bod 1: 
Slovo „a“ doporučujeme nahradit slovem „nebo“ – jedná se o dvě 
obsahově rozdílné věci (s odkazem na písmena c) a d) bodu 5). 

Vysvětleno. 
Je nezbytné, aby obě podmínky byly plněny zároveň, 
resp. na dotčené porosty se nevztahuje podmínky ani 
podle písmene c) ani podle písmene d). 
 

3. K čl. I, bod 2: 
S poukazem na čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády (LPV) je 
třeba novelizační bod 2 formulovat takto:  
„2.  V Příloze č. 2 bodu 7 písm. a) se na konci textu doplňují slova 
„nebo na zásahy provedené v souladu s § 154 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona nebo v souladu s § 56 vodního zákona“.“. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k připomínce Ministerstva pro místní rozvoj byl 
novelizační bod vypuštěn. 

4. K Čl. I, bod 4: 
V souvislosti s doplňovaným písmenem d) nám není jasné, z 
jakého důvodu se hovoří o ochranném pásu minimální šířky a 
vzápětí o pásu minimální šíře. Z návrhu dovozujeme, že je rozdíl 
mezi ochranným pásem a pásem, přičemž v pásu je přípustná 
zemědělská kultura travní porost, trvalý travní porost, zalesněná 
plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem nebo 
jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad. Není však jasné, co bude v ochranném pásu 
(zda půjde např. o pás ornice). Vodítko pro tuto věc nedává ani 
odůvodnění, které doporučujeme v tomto směru doplnit a případně 
i zpřesnit navrhovanou formulaci písmene d) v zájmu odstranění 
uvedených nejasností. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, 
který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % 
pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny. Za souvislou plochu jedné 
plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány 
plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou 
od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem 
osetým ostatními pícninami nebo plodinami podle § 14 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 m 
nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m. Tato 
podmínka se nevztahuje na plodiny podle § 18 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a na díly půdních bloků, na které 
byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
podle § 21 a § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“. 
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5. K Čl. I, bod 5: 
Bod 5 doporučujeme formulovat takto: „5. V Příloze č. 3 pořadovém 
čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký, 
ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká, text ve sloupci 
Hodnocení zní: „Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny 
B14 a B2 směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla 
dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla 
zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.“.“. 
K této věci uvádíme, že zde spatřujeme určitou analogii např. 
s náhradou odstavce, kdy se v novelizačním bodě necituje 
nahrazovaný odstavec, ale pouze odstavec nový. Zde se 
dosavadní text nahrazuje novým textem, a proto námi navrhovanou 
formulaci bodu 5 považujeme za správnou. 

Vysvětleno. 
Nahrazují-li se jednotlivé věty jinými větami nebo části 
ustanovení jinými částmi, jednotlivá slova jinými slovy 
nebo čísla či částky jinými čísly nebo částkami, vyjádří se 
to slovy „se nahrazuje“, viz čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. 
Neztotožňujeme se s názorem, že se jedná o analogii 
s např. náhradou odstavce. 

6. K Čl. I, bod 6 a 8: 
Opět s poukazem na čl. 58 odst. 9 LPV je třeba slova „tečka 
nahrazuje čárkou a“ nahradit slovy „na konci textu“, slovo „se“ za 
slovem „doplňují“ vypustit a před doplňovaný text (za uvozovkami) 
vložit čárku. Na konci doplňovaného textu je třeba za slovem 
„povolení“ vypustit tečku. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k připomínce Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského budou tyto novelizační 
body vypuštěny. 

7. K Čl. II:  
Podle našeho názoru není možné hovořit „o dokončení práv a 
povinností“ – dokončovat lze např. řízení nebo kontrolu. Text 
přechodného ustanovení je třeba upravit tak, aby vyjadřoval záměr 
předkladatele, pokud jde o použití právní úpravy platné před 
nabytím účinnosti předloženého návrhu novely nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“.“. 

8. K odůvodnění, obecné části: 
V šestém odstavci doporučujeme za slovo „požadavky“ doplnit 
čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB68CXWQG)



4 
 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K bodu 1: 
Navrhovanou úpravu bodu 5. písm. c) a d) - doplnění o větu 
„Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen c) a d) na ploše 
dílu půdního bloku, na které byl porost plodiny založen přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení.“ - považujeme ve vazbě 
zemědělství na ekologickou ochranu půdy za neodůvodněnou a za 
narušující tuto vazbu. Není zřejmé, proč se změna týká pouze 
řepky olejky. Znamenalo by to, že je-li už jednou porost založen, 
nemusí žadatel dodržet podmínku, přičemž ovšem není 
v odůvodnění vysvětleno, jestli je porost vysazen v rámci jednoho 
zemědělského období nebo trvale. 
Doporučujeme upravit, případně vysvětlit. 
 
Vzhledem k tomu, že navrhované ustanovení je ustanovením 
přechodným, navrhujeme zvážit jeho zařazení v rámci 
novelizovaného právního předpisu. Z legislativně technického 
hlediska nedoporučujeme jeho zařazení do přílohy. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

 
Podmínky podle písmen c) a d) se vztahují pouze 
k porostům ostatních obilnin a řepky olejné. Přípravy 
půdy a zakládání porostů těchto plodin proběhly  
na podzim 2018, přestože tyto plodiny budou jako 
plodiny hlavní deklarovány až v roce následujícím. 
Z důvodu nesouladu vymezení hospodářského roku a 
roku kalendářního a nevymahatelnosti retroaktivního 
plnění podmínek, se na tyto porosty vztahuje předmětná 
výjimka. 
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2. K  bodu 2: 
S návrhem nesouhlasíme a požadujeme jej vypustit. 
Odůvodnění: Argumentace předkladatele je nepřesvědčivá, povinnost 
vlastníka stavby ji udržovat po celou dobu její existence vyplývá pouze ze 
stavebního zákona, nikoliv z § 56 vodního zákona. Ze stavebního zákona 
také vyplývá, že vlastník stavby může realizovat záměr existující stavbu 
odstranit – odtud institut povolení odstranění stavby, terénních úprav a 
zařízení, viz § 128 stavebního zákona. Stavební zákon tedy nestanovuje, 
že by bylo ve veřejném zájmu navždy uchovat všechny již existující 
stavby. Ustanovení § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je nutno 
chápat tak, že je deklarován veřejný zájem na tom, aby stavby byly 
v dobrém stavu až do té doby, dokud nejsou odstraněny.  
Ustanovení § 56 vodního zákona upravuje situace, kdy vlastník stavby je 
odlišný od vlastníka pozemku, a to tak, aby v tom případě vlastník 
pozemku svou činností neohrožoval funkčnost stavby jiného majitele. Dále 
upravuje situace, kdy stavba k vodohospodářským melioracím pozemků 
byla v minulosti vybudována ve veřejném zájmu. Ze samotného faktu, že 
stavba byla ve veřejném zájmu vybudována, nelze dovodit přetrvávající 
veřejný zájem na dalším zachování takové stavby. Obzvláště v případě, 
kdy stavba svojí existencí narušuje či likviduje krajinný prvek, nelze 
paušálně předpokládat, že další provozování každé takové stavby je 
veřejném zájmu.  
V zásadě proti sobě tedy stojí veřejný zájem na zachování krajinného 
prvku mokřad a soukromý zájem vlastníka stavby k vodohospodářským 
melioracím pozemků na zachování této stavby.  
Za zcela mylný pak pokládáme názor předkladatele, že zanikne-li krajinný 
prvek mokřad na základě údržby či opravy stavby k vodohospodářským 
melioracím pozemků, nebude se jednat o porušení krajinného prvku 
mokřad. Bude-li krajinný prvek zničen, zcela jistě se bude jednat o jeho 
poškození, a to dokonce fatální.  
Obecně pokládáme za nežádoucí, aby byla přiznávána zemědělská 
dotace uživateli pozemku, který svou zemědělskou činností poškodil či 
zničil krajinný prvek. Dále jelikož územní plánování je různými strategiemi 
zavazováno, aby přispělo k adaptačním opatřením na změnu klimatu, 
a s ohledem na cíle územního plánování dle § 18 stavebního zákona a 
úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona, např. úkoly dle § 
19 písm. a), b), c), e), g) a m) stavebního zákona, pokládáme za 
nevhodné, aby nastavení předpisů v jiné části veřejné správy vytvářelo 
podmínky pro negaci hodnot a principů, které územní plánování hájí.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K bodu 4 – Příloha č. 2 a k bodu 9 – Příloha č. 4: 
Doporučujeme neustupovat případným požadavkům na vypuštění 
či zvýšení navržené limitní hodnoty pro plochu osetou jednou 
plodinou nad 30 ha. 
Odůvodnění: Zavedení standardu dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu na maximální velikost plochy oseté jednou 
plodinou pokládáme za důležitý příspěvek ke snižování škod 
působených erozními vlivy a k posílení retenčních schopností 
krajiny.  
Dle předkladatele materiály VÚMOP uvádějí optimální rozlohu 
pozemku z hlediska efektivity hospodaření v rozmezí 20-40 ha. 
Dále vycházíme z toho, že z hlediska protierozní ochrany 
a retenčních schopností půdy je lepší co nejnižší rozloha plochy 
oseté jednou plodinou. Z hlediska vyvážení těchto dvou hledisek je 
limit 30 ha možným kompromisem. S ohledem na přetrvávající 
problémy s vodní a větrnou erozí, dlouhodobým suchem a 
bleskovými povodněmi je podle nás případné zvýšení či vypuštění 
tohoto limitu rozhodně nežádoucí. 

Akceptováno částečně. 
Limit 30 ha zůstal zachován. Účinnost tohoto standardu 
bude od 1. 1. 2020. 

4. K článku II: 
Navrhujeme přeformulovat znění přechodného ustanovení např. 
takto: 
„Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení se použije nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“, případně 
„Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se 
ukončí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K odůvodnění, zvláštní části, čl. I, bodu 1: Z důvodu 
předcházení pochybnostem týkajících se doplňovaného textu 
výjimky z povinností uvedených v příloze č. 2 bodu 5 
doporučujeme pro adresáty této právní normy do odůvodnění 
doplnit, že předmětná výjimka se bude týkat pouze těch 
žadatelů, kteří oseli pozemky přede dnem 1. ledna 2019, avšak 
pouze po dobu, než budou plodiny z tohoto osetí sklizeny. Po 
sklizení těchto plodin se podmínky uvedené v písm. c) a d) na 
tyto žadatele již budou bezvýjimečně vztahovat. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky a 
zároveň byl navrhovaný text přesunut do Přechodných 
ustanovení. 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

 
Předmětná výjimka se skutečně týká pouze porostů 
ostatních obilnin a řepky olejné založených přede dnem 
1. ledna 2019 a to po dobu jejich setrvání na pozemcích. 

2. K návrhu nařízení, k  čl. I bodu 2: Vzhledem k tomu, že 
z Programového prohlášení vlády vyplývá, že opatření proti 
suchu a snaha o zadržení vody v krajině jsou věcí vyššího 
veřejného zájmu, máme za to, že by i v případech zásahů 
prováděných žadatelem podle navrhovaných ustanovení 
stavebního nebo vodního zákona měl být předem vydán 
souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny. Jak se po letech 
praxe ukázalo, rychlé odvádění vod z krajiny působí 
nenahraditelné škody, a to v nemalé míře i samotným osobám 
zemědělsky hospodařícím. Doporučujeme doplnit text 
ustanovení na „nebo na zásahy provedené v souladu s § 154 
odst. 1 písm. a) stavebního zákona nebo v souladu s § 56 
vodního zákona, k nimž byl vydán souhlas orgánu ochrany 
přírody a krajiny“. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k připomínkám Ministerstva pro místní rozvoj a 
Státního zemědělského intervenčního fondu byl 
novelizační bod vypuštěn. 
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3. K návrhu nařízení, k  čl. I bodu 4: Doporučujeme zvážit, zda 
nově zaváděná maximální výměra 30 ha souvislé plochy, na 
které bude moci být pěstována jedna plodina, je v souladu 
s přílohou č. II nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013 o 
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a 
dále v souladu s Programovým prohlášením vlády, z něhož 
vyplývá závazek vlády důsledně chránit zemědělskou půdu a 
přijmout opatření k omezení půdní eroze a její degradace. 
Upozorňujeme, že v důsledku scelení pozemků do velkých 
ploch a osazování těchto ploch jednou plodinou dochází 
každoročně nejen k nevratným environmentálním dopadům, ale 
především k vysokým ekonomickým ztrátám.  

Vysvětleno. 
Podmínka je zakomponována pod téma "krajina, 
minimální úroveň péče" a cíl "zachování krajinných 
prvků", a to prostřednictvím prvku tzv. ochranného pásu.  
N 639/2013 zahrnuje v čl. 45 odst. 4 mezi krajinné prvky 
mj. souvratě. Novelizací greeningových pravidel v roce 
2017 byly prostřednictvím N 1155 terminologicky 
sjednoceny pojmy souvratě a jiné ochranné pásy pod 
pravidly CC. Čili máme za to, že v souladu s evropskými 
právními předpisy je ochranný pás, který navrhujeme pro 
přerušení souvislé plochy plodiny, krajinným prvkem 
(pracovní dokumenty EK takové prvky považují za tzv. 
nestabilní), a vymezením jeho parametrů a plodiny 
stanovujeme podmínky pro jeho zachování.  
Dále je potřeba zdůraznit základní cíl tohoto DZES, což 
je krajina. K větší diverzitě krajiny navrhovaná podmínka 
bezesporu přispívá, tzn. i účel podmínky je v souladu s 
právními předpisy EU. 

4. K odůvodnění, zvláštní části, čl. I, bod 4: Doporučujeme 
v odůvodnění vysvětlit, co se rozumí „ochranným pásem“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
Novelizační bod 4 byl přeformulován. 

5. K návrhu nařízení, k bodu 5: Vzhledem k tomu, že dotčené 
ustanovení přílohy č. 3 pořadové číslo aktu 4 pořadové číslo 
požadavku 13 bylo již změněno nařízením vlády č. 126/2018 
Sb., doporučujeme současný návrh nařízení vhodným 
způsobem upravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K odůvodnění: Doporučujeme do odůvodnění zahrnout 
informaci, kolik úředníků státní správy návrh nařízení zaměstná, 
resp. jak návrh nařízení zatíží administrativu státní správy. 

Vysvětleno. 
Projednávaný materiál nebude mít za následek zvýšení 
počtu úředníků ve státní správě. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

 
 
 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu I – k Příloze č. 2 bodu 5: 
1. Domníváme se, že doplňovaná věta je svou povahou spíše 

přechodným ustanovením. Rovněž doporučujeme přehodnotit, 
zda je vhodné navrhovanou výjimku vztahovat pouze k řepce 
olejné a nikoliv i k dalším zemědělským plodinám, když již 
stávající právní úprava určité výjimky obsahuje a neomezuje je 
pouze na řepku olejnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dále za účelem sjednocení textu návrhu navrhujeme v rámci 
novelizačního bodu 1 psát slovo „příloze“ s velkým počátečním 
písmenem. 

 
Akceptováno. Vysvětleno. 
Text novelizačního bodu 1 byl přesunut do Přechodných 
ustanovení a zároveň bylo ve smyslu připomínky 
doplněno odůvodnění. 
Podmínky podle písmen c) a d) se vztahují pouze 
k porostům ostatních obilnin a řepky olejné. Příprava 
půdy a zakládání porostů těchto plodin proběhly  
na podzim 2018, přestože tyto plodiny budou jako 
plodiny hlavní deklarovány až v roce následujícím. 
Z důvodu nesouladu vymezení hospodářského roku a 
roku kalendářního a nevymahatelnosti retroaktivního 
plnění podmínek, se na tyto porosty vztahuje předmětná 
výjimka. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Doporučujeme ve vztahu k právům a povinnostem použít 
vhodnějšího slovního spojení namísto slov „se dokončí“, neboť ta 
se zpravidla používají ve spojení se zahájenými řízeními. 
Navrhujeme přechodné ustanovení formulovat následovně: 
„Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

K novelizačnímu bodu č. 1 
Máme pochybnosti o správnosti legislativního uchopení 
navrženého ustanovení. Navrhované znění poslední věty je svou 
povahou přechodným ustanovením, které by mělo být zařazeno 
v jiné části předpisu. Nadto není zřejmé, proč se výjimka týká 
pouze dílu půdního bloku, na kterém byl porost plodiny založen 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, když nařízení jako 
takové nabylo účinnosti již 1. 3. 2017. Nedostatečné odůvodnění 
výše zmíněné výjimky pak neposkytuje žádné vysvětlení, z něhož 
by bylo možné seznat, jakou situaci se snaží předkladatel řešit. 
Vzhledem k tomu, že úprava, na níž toto „přechodné“ ustanovení 
odkazuje, byla založena novelou č. 126/2018 Sb. a nabývá 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019, lze se pouze domnívat, že předkladatel 
zamýšlel vztáhnout uvedenou výjimku k období před 1. 1. 2019, a 
nikoli před 1. 3. 2017. V takovém případě by však šlo o legislativně 
nesprávné vyjádření.  
Vedle toho pak máme pochybnosti o vhodnosti této změny ve 
vztahu k zásadám právní jistoty a rovného zacházení. Je-li 
skutečně cílem založit výjimku z povinnosti, která je založena již 
platnou právní úpravou s datem účinnosti 1. 1. 2019 a ke konci 
roku 2018 nabyde platnosti úprava, která tuto povinnost omezuje 
pouze na určitý okruh adresátů, bude to znevýhodňovat ty, kteří již 
podnikli opatření v souladu s novou právní úpravou a naopak 
zvýhodněni budou ti, kteří na novou právní úpravu nereflektovali. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text novelizačního bodu 1 byl přesunut do Přechodných 
ustanovení a zároveň bylo ve smyslu připomínky 
doplněno odůvodnění. 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

 
Podmínky podle písm. c) a d) se vztahují pouze 
k porostům ostatních obilnin a řepky olejné. Příprava 
půdy a zakládání porostů těchto plodin proběhly  
na podzim 2018, přestože tyto plodiny budou jako 
plodiny hlavní deklarovány až v roce následujícím. 
Z důvodu nesouladu vymezení hospodářského roku a 
roku kalendářního a nevymahatelnosti retroaktivního 
plnění podmínek, se na tyto porosty vztahuje předmětná 
výjimka. 
Přechodné ustanovení se skutečně vztahuje na úpravy 
založené novelou č. 126/2018 Sb. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Připomínka k příloze č. 2, bod č. 3: 
Požadujeme změnit text nařízení vlády č. 48/2017 Sb. za 
následující znění: 
Žadatel v souladu s § 8 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 včetně jejich použitých obalů 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. disponuje schváleným havarijním plánem v případě skladování 
nebo jiné manipulace  se závadnými látkami ve větším rozsahu, 
nebo v případě zvýšeného ohrožení povrchových a podzemních 
vod ze strany těchto látek nebo jejich produktů při případném 
hasebním zásahu. 

e. 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 
a ostatních nebezpečných látek. 

f. pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek 
vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém. 

Tato připomínka je zásadní. 

Návrh na zařazení kontroly skladování použitých obalů 
závadných látek do kontroly skladování DZES 3c.  
- Neakceptováno. Nebylo projednáno se zástupci 
zemědělské veřejnosti  
 
Návrh na zařazení ostatních nebezpečných látek mezi 
látky, u jejichž skladovacích kapacit – nádrží je 
vyžadováno potvrzení o provedení zkoušky těsnosti 
(DZES 3d)). 
- Neakceptováno. Povinnost zajistit bezpečné nakládání a 
skladování v nepropustných nádržích a bezpečné nakládání 
je v návaznosti na pracovní dokument EK  (DS/2009/32) 
předpokládána výhradně u zvlášť nebezpečných látek, 
tak jak jsou uvedeny v příloze směrnice 80/68/EHS. 
(minerální oleje, paliva, pesticidy a lubrikanty viz vysvětlení 
níže). V tomto případě je nezbytné, aby zemědělec zajistil, 
taková preventivní opatření, která úniky těchto látek 
eliminují. 
Zařazení jiných než zvláště nebezpečných látek uvedených 
v příloze směrnice 80/68/EHS není povinnou součástí 
DZES, stávající znění DZES 3 e) je v souladu s platným 
právním rámcem EU  a reflektuje podmínky, se kterými se 
zemědělci setkávají při své činnosti. 
Požadavek na zařazení tohoto bodu nebyl odůvodněn. 
 
Zvlášť nebezpečné látky,  
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou 

takové sloučeniny tvořit ve vodním prostředí. 
2. Organofosforové sloučeniny. 
3. Organocínové sloučeniny. 
4. Látky, které vykazují karcinogenní, mutagenní nebo 

teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo které je 
nabývají prostřednictvím vodního prostředí (1). 

5. Rtuť a její sloučeniny. 
6. Kadmium a jeho sloučeniny. 
7. Minerální oleje a uhlovodíky. 
8. Kyanidy. 
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Návrh na zařazení nového bodu d) – kontrola na 
základě schválených havarijních plánů 
- Neakceptováno. Přímá povinnost předkládat v rámci 
kontrol podmíněnosti  DZES 3 schválený havarijní plán ze 
znění standardu nevyplývá a není uvedena ani ve 
vztaženém pracovním dokumentu Komise DS/2009/32.   
Nejedná se současně ani o obvyklou praxi v ostatních 
zemích EU. Povinnost vypracovat havarijní plán se netýká 
všech kontrolovaných subjektů a nemůže být proto ve 
všech případech podkladem pro hodnocení kontroly  C-C. 
Základem kontroly podmíněnosti je fyzická prohlídka 
provozu i terénu, kdy je posouzena situace s nakládáním se 
závadnými látkami uvedenými v havarijním plánu. Jsou 
zjišťovány případné úniky závadných látek ze stájí, skladů a 
skládek. Je hodnoceno, zda byla přijata vhodná opatření 
k zamezení úniku. 
Chybí rovněž prostor pro reakci zemědělských subjektů. 
 
Návrh na změnu textace u DZES 3 ve smyslu náhrady 
odkazu § 38 za odkaz na §8 vodního zákona 
- Neakceptován. § 8 vodního zákona je vztažen k povolení 
s nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami není 
zcela v souladu s předmětem DZES 3, jehož tématem je 
ochrana podzemních vod proti znečištění - zákaz přímého 
vypouštění do podzemních vod a opatření k předcházení 
nepřímému znečištění podzemních vod vypouštěním 
nebezpečných látek, pokud se to týká zemědělské činnosti. 
Textace §38 zejména bodu „7) Přímé vypouštění odpadních 
vod do podzemních vod je zakázáno…. Je navázán na bod 
b) standardu – zamezí vypouštění odpadních vod…. Tento 
paragraf tedy obsahuje na rozdíl od § 8 přímý zákaz 
vypouštění.  
Nebylo předloženo odůvodnění. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. Mimo vlastní znění vodního zákona požadujeme, aby v 
rámci Přílohy č. 2 byl doplněn další bod vztažený k ochraně 
vod, a to ve znění: 

2. Žadatel není oprávněn využít poskytované finanční dotace na 
zařízení nebo opatření, která jsou určena k dávkování léčiv, hnojiv, 
živin, krmiv a jiných přípravků pro ryby, vodní ptactvo a jiné vodní 
organismy, které by mohly způsobit zhoršení ekologického stavu 
vod v dotčeném vodním útvaru nebo v okolních vodních útvarech, 
pokud tento není vybaven vhodným zařízením pro čištění vod 
vytékajících z dotčeného vodního útvaru. 

3.  
4. Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Žádost o doplnění jde nad rámec podmíněnosti, 
možnosti vymezení jednotlivých standardů a požadavků 
jsou poměrně úzce vymezeny evropským právním 
rámcem. 
Nebylo předloženo odůvodnění. 
Není relevantní vzhledem k předmětu dotace. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K Příloze č. 2 – Seznam kontrolovaných požadavků podle 
standardů, standard č. 7, písm. d), kde je uvedeno, že žadatel 
"nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda pěstovat více než 30 ha souvislé plochy 
jedné plodiny, pokud nebude oddělená ochranným pásem o minimální 
šířce 22 m nebo pásem o minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou 
travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční 
plocha, úhor udržovaný s porostem nebo jiná trvalá kultura s 
vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad". 
V odůvodnění je uvedeno: "Navržený standard reaguje na aktuální 
příčiny nepříznivé struktury krajiny, jako jsou zejména nízký podíl 
ekostabilizačních prvků v krajině, homogenita hospodaření na 
přilehlých dílech půdních bloků a zejména na nadměrnou velikost dílu 
půdního bloku (Zdroj: Analýza ÚZEI k nové SZP)", a dále "vedlejším a 
velmi podstatným přínosem navrhovaného standardu je snížení ztráty 
půdy vodní erozí, dělený osevní postup dále pomáhá plodinám lépe 
vzdorovat dopadům sucha a je prevencí vzniku povodní".  
Vítáme snahu MZe o řešení nepříznivé struktury krajiny rozšířením 
kontrolovaných požadavků, nicméně některé aspekty předkládaného 
návrhu výrazně snižují jeho účinnost a návrh tak nenaplňuje uvedené 
odůvodnění. Zavedení povinnosti přerušovacích pásů v 
monokulturách má, a to pouze v případě správného provedení, spíše 
protierozní charakter, nežli vliv na celkovou strukturu krajiny. 
Domníváme se, že vhodnější nastavení by bylo takové, aby souvislá 
plocha jedné plodiny o výměře max. 30 ha sousedila pouze s 
plodinou, která má natolik odlišné charakteristiky, aby byl roztříštěn 
efekt monokultury (např. obilovina a N - vázající plodina apod.). 
Přerušovací pásy v jinak rozsáhlé monokultuře anebo sousedství 
dvou blíže nedefinovaných plodin, ve smyslu návrhu prezentovaného 
na jednání pracovní skupiny MV PRV dne 17. 10. 2018 (pokud by se 
jednalo např. o pšenici a tritikale), nemají z hlediska celkové struktury 
krajiny valný význam. Tomuto principu též odporuje vazba požadavku 
pouze na erozně ohrožené DPB (viz výše uvedená PS MV PRV), 
neboť nejrozsáhlejší plochy monokultur nejsou zpravidla situovány 
v erozně ohrožených oblastech. V rámci standardu DZES 7, který 
není zaměřen na ochranu půdy proti nadměrné erozi, považujeme toto 
kritérium za irelevantní. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Jedná se o zavedení nového nástroje krok za krokem. 
Tato zcela nová podmínka bude pro mnohé zemědělce 
představovat nutnost zavedení nových agrotechnických 
opatření, jako např. osevní postupy. 
Vzhledem k výše uvedenému MZe přistoupilo k postupné 
realizaci. Jednak  v návaznosti na greening a ve vztahu 
k plodinám tak, jak jsou vymezeny v rámci diverzifikace 
plodin a dále je navržena účinnost od roku 2020.  
Nicméně MZe nevylučuje v budoucnosti po vyhodnocení 
stávajícího prvního kroku nastavit tento nástroj 
účinnějším způsobem s ještě výraznějšími a 
pozitivnějšími dopady na krajinu. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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 4. Doporučujeme, aby v novelizovaném znění nařízení vlády byla 
podporována rovněž opatření sloužící ke snížení spotřeby vod pro 
vlastní zemědělskou činnost, k zadržování a recyklaci vody 
v krajině, k optimálnímu dávkování nutrientů ve vhodné formě 
(např. pomalu vyluhovatelná statková hnojiva), dále pak 
k minimalizaci dávkování prostředků typu pesticidů, léčiv, hormonů 
apod. a k zadržování a recyklaci nutrientů v krajině. 

Vysvětleno. 
Podmínky cross-compliance nejsou dotačním opatřením, 
nelze účelově vázat. 

5. Doporučujeme, aby v novelizovaném znění nařízení vlády byla 
nadefinována limitace, případně úplný zákaz poskytování dotací 
subjektům opakovaně porušujícím pravidla správné zemědělské 
praxe, případně další zákonná opatření orientovaná na ochranu 
životního prostředí obecně. 

Vysvětleno. 
Opakované porušení pravidel podmíněnosti je 
hodnoceno podle § 4 odst. 3 nařízení vlády, resp. podle 
čl. 39 odst. 4 nařízení (EU) č. 640/2014, trojnásobnou 
sankcí než jsou limity sankcí za nedbalostní porušení. 
V případě, překročí-li tato násobná sankce hranici 15 %, 
je porušení považováno za úmyslné porušení (úmysl 
z opakování) a hodnoceno podle § 4 odst. 1 a 2, kdy v 
případě zjištění porušení velkého rozsahu a závažnosti 
není dotace poskytnuta a to ani v následujícím 
kalendářním roce. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
  

 

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  
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Vedoucí Úřadu 
vlády 

K příloze č. 2 „Seznam kontrolovaných požadavků podle 
standardů“: 
Dáváme ke zvážení, zda do kontrolovaných požadavků nedoplnit 
i kontrolu toho, zda žadatel obdělává půdu po vrstevnici. 
Odůvodnění: V odůvodnění ke standardu č. 7 přílohy č. 2 je 
uvedeno: „Navržená výměra 30 ha odpovídá optimální rozloze 
obhospodařovaného pozemku, která je udávána v rozmezí 20 – 40 
ha, přičemž za optimální tvar se považuje obdélník o stranách 
v poměru 1:2 až 1:4. Vedlejším a velmi podstatným přínosem 
navrhovaného standardu je snížení ztráty půdy vodní erozí, dělený 
osevní postup dále pomáhá plodinám lépe vzdorovat dopadům 
sucha a je prevencí vzniku povodní (Zdroj: VÚMOP v.v.i. – 
Racionální rozloha osevů a vodní eroze).“ 
Vzhledem k potřebě co nejvíce zabránit erozi půdy, doporučujeme 
zvážit uvedenou připomínku. 

Vysvětleno.  
Protierozní efekt je jeden z přínosů zavedeného 
požadavku. Obdělávání půdy po vrstevnici je jednou 
z možných půdoochranných technologií, kterou lze využít 
při plnění podmínek DZES 5. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K implementační povaze nařízení: 
Z databáze ISAP vyplývá, že 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, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., je 
adaptací na výše uvedená nařízení EU. Vykazován jako 
implementační je například § 2, který odkazuje na přílohu č. 1 - 
Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů a přílohu č. 2 – 
Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů. Toto 
ustanovení je adaptací na čl. 93 a 94 nařízení 1306/2013 a čl. 64 
nařízení 809/2014. Příloha č. 2 přitom již předmětem novely je. 
Předkladatel v odůvodnění uvádí, že „…návrh nařízení vlády 
se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, jejichž 
úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána 
nebo umožněna…Na základě těchto skutečností je možné 
návrh novely nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.“ 
 
V návrhu ani v jeho odůvodnění však předkladatel výslovně 
neuvádí, zda je stávající 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. 

Vysvětleno. 
Cílem návrhu není přímo implementovat pravidla. Jedná 
se o úpravu v širších souvislostech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené předpisy Evropské Unie se problematiky 
upravené návrhem nařízení vlády sice dotýkají, ale 
žádný jeho konkrétní požadavek není návrhem nařízení 
vlády promítán. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB68CXWQG)



18 
 

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. 
 
K odůvodnění: 
V části „Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s 
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie, s 
legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie“ 
předkladatel uvádí, že návrh novely nařízení vlády je v souladu s 
ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR 
vázána.  
Není správné pojednávat o souladu návrhu s ústavním pořádkem 
ČR a mezinárodními smlouvami, neboť v této části jde o hodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU. Hodnocení souladu návrhu s 
ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami je třeba 
uvádět na jiném místě v odůvodnění. 
 
Nad to Odůvodnění v Obecné části, v bodu "Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů" neobsahuje zhodnocení slučitelnosti překládaného materiálu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES. Požadujeme doplnit. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K příloze č. 2 bodu 5: 
V návrhu je nově uvedeno, že „žadatel nemusí dodržet podmínku 
podle písmen c) a d) na ploše dílu půdního bloku, na které byl 
porost plodiny založen přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.“ V odůvodnění předkladatel změnu nevysvětluje, toliko 
uvádí, že „doplněná výjimka ve znění standardu specifikuje, na 
které porosty vybraných hlavních plodin se nevztahují podmínky 
uvedené v písmenech c) a d), a to zejména ve vztahu k 
agrotechnickým lhůtám a způsobu pěstování. Porosty ostatních 
obilnin a řepky olejné jsou velmi často zakládány jako ozimé.“ 
 
Z legislativně technického hlediska uvádíme, že ustanovení je svou 
povahou přechodným ustanovením, a tudíž zřejmě vůbec nemá být 
zařazeno do bodu 5. Přílohy č. 2. 
 
Z věcného hlediska pak dále uvádíme, že z předloženého 
odůvodnění není zřejmé, proč se změna týká toliko řepky olejné a 
nikoliv dalších plodin (písm. a), b), d) – f)) a jaké důvody vedou 
předkladatele k přijetí této úpravy. Zejména není zřejmé, proč 
žadatelé půdního bloku, na kterém byl porost plodiny založen 
přede dnem účinnosti tohoto nařízení (před 1. 3. 2017), podmínku 
splňovat nemusí, zatímco žadatelé půdního bloku, na kterém byl 
porost plodiny založen po dni účinnosti tohoto nařízení (po 1. 3. 
2017), podmínku splňovat musí. Stejně tak není zřejmé, proč je 
výjimka stanovována nyní, po více než 1,5 roce účinnosti nařízení. 
 
Uvádíme, že každá výjimka z obecného pravidla vytvářející 
nerovnost mezi skupinami adresátů právních norem musí být řádně 
a přesvědčivě zdůvodněna. V opačném případě by mohlo jít o 
neodůvodněné nerovné zacházení, které je nepřípustné a může 
založit rozpor s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Požadujeme proto podrobně vysvětlit. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Text novelizačního bodu 1 byl přesunut do Přechodných 
ustanovení a zároveň bylo ve smyslu připomínky 
doplněno odůvodnění. 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle 
Přílohy č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 
48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení.“. 

 
Podmínky podle písmen c) a d) se vztahují pouze 
k porostům ostatních obilnin a řepky olejné. Příprava 
půdy a zakládání porostů těchto plodin proběhly  
na podzim 2018, přestože tyto plodiny budou jako 
plodiny hlavní deklarovány až v roce následujícím. 
Z důvodu nesouladu vymezení hospodářského roku a 
roku kalendářního a nevymahatelnosti retroaktivního 
plnění podmínek, se na tyto porosty vztahuje předmětná 
výjimka. 
 
Přechodné ustanovení se skutečně vztahuje na úpravy 
založené novelou č. 126/2018 Sb. 
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Nejvyšší 
kontrolní úřad 

K čl. II: 
Formulaci přechodného ustanovení, že práva a povinnosti vzniklé 
podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle tohoto nařízení, 
pokládáme za nevhodnou. Slova „se dokončí podle nařízení vlády 
...“ doporučujeme nahradit slovy „se řídí nařízením vlády ...“. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

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.  
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Národní 
bezpečnostní 
úřad 

1. K bodu 1: 
Navržené znění doplňované věty je retroaktivní, což je 
nepřípustné. Obsah doplňované věty by bylo možno uvést 
v přechodných ustanoveních. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

Podmínky podle písmen c) a d) se vztahují pouze 
k porostům ostatních obilnin a řepky olejné. Příprava 
půdy a zakládání porostů těchto plodin proběhly  
na podzim 2018, přestože tyto plodiny budou jako 
plodiny hlavní deklarovány až v roce následujícím. 
Z důvodu nesouladu vymezení hospodářského roku a 
roku kalendářního a nevymahatelnosti retroaktivního 
plnění podmínek, se na tyto porosty vztahuje předmětná 
výjimka. 
Přechodné ustanovení se skutečně vztahuje na úpravy 
založené novelou č. 126/2018 Sb. 

2. K bodu 2: 
Na konci textu písmene a) se doplní slova „nebo na zásahy 
…vodního zákona“, která nebudou zakončena čárkou. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl na základě připomínky Ministerstva 
pro místní rozvoj vypuštěn. 

3. K bodu 3: 
slovo „a“ zrušit „na konci písmene b)“ nebo slovo „, a“ nahradit 
čárkou. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K bodu 4: 
tečku nahradit slovem „, a“, tedy s čárkou na začátku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K bodům 6 a 8: 
slova doplnit „na konci textu věty“ s tím, že doplňovaná slova 
nebudou zakončena tečkou. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl na základě připomínky Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
vypuštěn. 
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6. K Čl. II: 
V textu přechodného ustanovení zrušit první slova „podle nařízení 
vlády č. 48/2017 Sb., ve znění“. 
Nebo vyjádřit takto: 
„Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení se použije nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich 
vzniklé, se dokončí podle nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

2. Na porost založený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení se nevztahují podmínky podle Přílohy 
č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení.“. 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

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.  
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Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  K příloze č. 2 v bodě 7 písm. d) - žadatel nebude na jím užívaném 
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda pěstovat více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny, 
pokud nebude oddělená ochranným pásem o minimální šířce 22 
m nebo pásem o minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou 
travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem nebo jiná 
trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad.  
S původně navrženým zněním tohoto odstavce nesouhlasíme, a proto 
žádáme: 
1) Zásadní úpravu textace tohoto odstavce tak, aby se omezení 

velikosti půdního bloku týkalo pouze půdních bloků na půdách silně 
erozně ohrožených. 

2) Posunutí účinnost nařízení vlády na rok 2020, případně na rok 
2021 tak, aby bylo možné případně nařízení vlády inkorporovat do 
tak zvané posílené podmíněnosti v rámci pravidel Společné 
zemědělské politiky po roce 2020. 

3) Vyjmutí omezení velikosti půdního bloku z DZES (Cross 
Compliance) a přesunutí pod nové eco-schemes, případně AEKO 
opatření v rámci Programu rozvoje venkova. 

4) Případné nepovinné omezení velikosti půdního bloku v rámci 
případných AEKO opatření by dávalo větší z hlediska kompetencí 
zákona o ochranně zemědělského půdního fondu a na něj 
navazující protierozní vyhlášky, jejíž konečná podoba v současná 
době ještě není známa. 

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych Vás tímto požádal o stažení 
tohoto legislativního materiálu z projednávání, a to minimálně do doby, 
než bude dokončen legislativní proces protierozní vyhlášky. Agrární 
komora České republiky je nicméně připravena jednat o alternativních 
opatření, která by měla vést k větší pestrosti krajiny a k eliminaci 
erozního ohrožení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven následovně: 
„d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, 
který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % 
pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny. Za souvislou plochu jedné 
plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány 
plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou 
od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem 
osetým ostatními pícninami nebo plodinami podle § 14 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 m 
nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m. Tato 
podmínka se nevztahuje na plodiny podle § 18 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a na díly půdních bloků, na které 
byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
podle § 21 a § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“. 
1) Akceptováno částečně.   
2) Akceptováno.  
3) Neakceptováno. 

MZe bude opatření obdobného charakteru navrhovat 
do nařízení vlády č. 76/2015 Sb.  

4) Neakceptováno.  
Rozpor byl odstraněn. 
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

1. Součástí novely je i úprava tzv. standardu dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu č. 7 (dále jen DZES 7) v příloze č. 2 nařízení, 

který ošetřuje ochranu stávajících krajinných prvků a popisuje minimální 

požadavky na jejich ochranu a rovněž minimální požadavky na eliminaci 

invazivních druhů rostlin. Novelou se rozšiřuje stávající znění o 

následující text: 

„(Žadatel) nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 

zemědělské kultury standardní orná půda pěstovat více než 30 ha 

souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude oddělená ochranným 

pásem o minimální šířce 22 m nebo pásem o minimální šíři 22 m se 

zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná 

plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem nebo 

jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 

krajinotvorný sad.“ 

Podmínky definice standardů DZES (jež jsou součástí komplexního 

nástroje, který se jmenuje „Podmíněnost“) a stanovení minimálních 

požadavků jejich provádění/péče jsou ukotveny v hlavě VI, čl. 94 

nařízení EC 1306/2013. Druhý pododstavec tohoto článku však zároveň 

deklaruje, že členský stát nesmí v standardech DZES stanovovat 

minimální požadavky, které nejsou popsány v příloze č. II zmíněného 

nařízení EU: 

„Členské státy nesmějí stanovit minimální požadavky, které nejsou 

stanoveny v příloze II.“ 

Tabulka přílohy č. II pro DZES 7 pak stanovuje následující definice 

krajinných prvků a minimální požadavky:

 

Vysvětleno. 
Podmínka je zakomponována pod téma "krajina, 
minimální úroveň péče" a cíl "zachování krajinných 
prvků", a to prostřednictvím prvku tzv. ochranného pásu.  
N 639/2013 zahrnuje v čl. 45 odst. 4 mezi krajinné prvky 
mj. souvratě. Novelizací greeningových pravidel v roce 
2017 byly prostřednictvím N 1155 terminologicky 
sjednoceny pojmy souvratě a jiné ochranné pásy pod 
pravidly CC. Čili máme za to, že v souladu s evropskými 
právními předpisy je ochranný pás, který navrhujeme pro 
přerušení souvislé plochy plodiny, krajinným prvkem 
(pracovní dokumenty EK takové prvky považují za tzv. 
nestabilní), a vymezením jeho parametrů a plodiny 
stanovujeme podmínky pro jeho zachování.  
Dále je potřeba zdůraznit základní cíl tohoto DZES, což 
je krajina. K větší diverzitě krajiny navrhovaná podmínka 
bezesporu přispívá, tzn. i účel podmínky je v souladu s 
právními předpisy EU. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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V tomto kontextu je však potřeba rovněž zmínit, že krajinné prvky se 

v současném programovém období SZP staly rovněž subjektem jiného 

nástroje, který je definován v kapitole III, čl. 43 a zejména čl. 46 nařízení 

EC 1307/2013 – který se nazývá „platba na zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní prostředí“ – jmenovitě pak v čl. 46 – tzv. 

„plocha využívaná v ekologickém zájmu“. Právě v kontextu tohoto 

nástroje se prostřednictvím prováděcího předpisu (nařízení Komise EC 

639/2014 (čl. 45)) upravují některé definice a vazby mezi způsobilostí 

krajinných prvků pro platby v rámci tzv. „„ploch využívaných 

v ekologickém zájmu“, kde lze vysledovat snahu o určité vyjasnění a 

harmonizaci rolí různých druhů krajinných prvků pro tento nástroj. 

Jakkoliv znění čl. 45 nařízení Komise EC 639/2014 určitým způsobem 

inovuje pohled na definici krajinných prvků zahrnutelných i do standardů 

DZES 7, nelze zde (s výjimkou souvratí) vysledovat žádnou legislativní 

linii, která by členský stát opravňovala k definici jakýchkoliv jiných 

krajinných prvků, než definováno v nařízení EC 1306/2013 příloze č. II. 

Zároveň také neopravňuje stanovovat jiné minimální požadavky v rámci 

DZES 7, než jsou ty stanovené ve dříve uvedené příloze. Vzhledem 

k tomu, že příloha č. II nařízení EC 1306/2013 připouští pouze 

minimální požadavky „Zachování krajinných prvků“ a „zavádění opatření 

proti invazním druhům rostlin“, jsme toho názoru, že merit nového 

doplnění standardu DZES 7, svým charakterem přesahuje legislativní 

vymezení nařízení EC 1306/2013 přílohy č. II, neboť výraz „zachování“ 

v sobě implicitně zahrnuje způsob chování žadatelů o podpory 

respektující stávající krajinné prvky, zatímco rozšířené znění standardu 

(viz. výše) zcela jasně indikuje vznik zcela nových ochranných pásů 

(krajinných prvků), které nikdy na polích doposud nebyly založeny – 

tudíž nemohou být ani „zachovány“. Jsme toho soudu, že znění druhého 

pododstavce čl. 94 nařízení EC 1306/2013 je v textu ukotven právě 

proto, aby zajistil rovné zacházení se zemědělci napříč EU, což však 

návrh novely NV č. 48/2017 Sb. nejen nerespektuje, ale jde zcela proti 

duchu nařízení.  

Ve světle výše uvedeného žádáme o odstranění textu rozšiřující DZES 7 
v písmeně d). 
Tato připomínka je zásadní. 
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2. Pokud předkladatel nebude souhlasit se zásadní připomínkou 
(viz výše) poté doporučujeme zacílit působnost DZES 7 jen na 
plochy s vysokou erozní ohrožeností. Zároveň by se DZES 7 
v písmenu d) neměl vztahovat na plochy jetelovin, které plní 
vysokou protierozní funkci. 

Akceptováno částečně.  
Ministerstvo nepovažuje tak velké zúžení podmínek za 
efektivní. Ploch se silnou erozní ohrožeností není takové 
množství, aby podmínka byla v praxi účinná. 

3. Zároveň doporučujeme zúčinit působnost rozšířeného DZES 7 
nejdříve k 31. 7. 2019, aby byl dostatek času se na opatření 
připravit s výhledem na hospodářský rok 2019-2020. 

Akceptováno částečně.  
Účinnost DZES 7d) byla stanovena od 1. 1. 2020.   

4. Doporučujeme upravit předmětnou část přílohy č. 3 následovně: 

7d 

Rozsah 

Malý Velikost plochy pěstované 
plodiny překročila 30 ha a 
je do 35 ha  

Střední Velikost plochy pěstované 
plodiny překročila 35 ha a je 
do 40 ha 

Velký Velikost plochy pěstované 
plodiny překročila 40 ha 

Závažnost 

Malá Počet DPB s porušením je 
1-3 

Střední Počet DPB s porušením je 
4-6 

Velká Počet DPB s porušením je 
7 a více  

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

 

Neakceptováno.  
Průměrně vychází na uživatele díl půdního bloku, na 
který se bude vztahovat DZES 7d), 5 DPB. Domníváme 
se, že navržené hodnocení je tedy odpovídající a je 
vhodně odstupňováno. 

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1.  
7. Žadatel 
a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) 
nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a druh zemědělské kultury rybník 
podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě 
krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 
307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv 
nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění 
agrotechnických operací; uvedené podmínky se nevztahují na 
zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny, nebo na zásahy provedené v souladu s § 154 
odst. 1 písm. a) stavebního zákona nebo v souladu s § 56 
vodního zákona, 
Odůvodnění: Podmínky požadujeme vypustit, jedná se o 
nekontrolovatelné podmínky. Dle zaslané informace (email ze dne 
20.9.2018 – Knittlová Adéla) by měl být tento text ze znění DZES 
7a odstraněn: 
„z pověření paní ředitelky odboru přímých plateb, Ing. Kateřiny 
Bělinové, CIA a na základě Vašeho pátečního jednání na SZIFu si 
Vám dovoluji oznámit následující informace týkající se novely NV 
CC, přílohy č. 2 DZES 7a.  
Z jednání s MMR vyplynulo, že údržba melioračního zařízení 
nepodléhá stavebnímu povolení, neboť se nejedná o novou 
stavbu. Stanovisko se v tomto případě nevydává.  
Ustanovení stavebního zákona a vodního zákona ukládají 
vlastníkovi stavby k vodohospodářským melioracím pozemků 
povinnost udržovat stavbu po celou dobu její existence a 
vlastníkovi pozemku, na kterém je stavba umístěna užívat 
pozemek tak, aby neovlivnil negativní funkci stavby.  
V případě novely NV CC by se dle MMR jednalo o „dublování“ 
zákona a z tohoto důvodu budou pravděpodobně z novely NV CC 
v průběhu MPŘ odstraněna doplněná slova „nebo na zásahy 
provedené v souladu s § 154 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona nebo v souladu s § 56 vodního zákona“  z důvodu 
nekontrolovatelnosti.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2.  
7. Žadatel 
d) nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda pěstovat více než 30 
ha souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude oddělená 
ochranným pásem jiné plodiny o minimální šířce 22 m nebo 
pásem o minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou travní 
porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční 
plocha, úhor udržovaný s porostem nebo jiná trvalá kultura s 
vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad. 
Odůvodnění: Upřesnění termínu „ochranný pás“. Nebo je přípustný 
i ochranný pás se standardní ornou půdou bez plodiny, aniž by tuto 
plochu žadatel převedl do úhoru?  
Pakliže se bude na hranici plodiny nacházet pás s jinou kulturou, 
musí být tato kultura v LPIS vedena jako nový DPB, tím pádem 
dojde ke zmenšení DPB s kulturou R na plochu menší než 30 ha. 
Dále žádáme, aby se v případě ochranných pásů nepřevádělo na 
jiné zemědělské kultury, ale byla to stále kultura R. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, 
který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % 
pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny. Za souvislou plochu jedné 
plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány 
plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou 
od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem 
osetým ostatními pícninami nebo plodinami podle § 14 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 m 
nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m. Tato 
podmínka se nevztahuje na plodiny podle § 18 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a na díly půdních bloků, na které 
byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
podle § 21 a § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“. 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. DZES 5: 
Zavedení povinnosti zasílat hlášení o použité půdoochranné 
technologii (PT) a plodině, a to ve dvou termínech, k 1. 10. a k datu 
podání jednotné žádosti. 
Odůvodnění: Tento požadavek je založen na skutečnosti, kdy od 
roku 2019 jsou definice některých PT nastaveny tak, že jsou 
kontrolovatelné pouze ve velmi omezeném časovém období 
(součástí podmínek některých PT je pokryvnost půdy rostlinnými 
zbytky). Jedná o PT na silně erozně ohrožených plochách - 
Zakládání porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků, 
Strip-till, Ochranné pásy pro ostatní obilniny a/nebo řepku olejnou; 
dále pak PT na mírně erozně ohrožených plochách - Zakládání 
porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků, Strip-till, 
Ochranné pásy pro plodiny NOF (nízká ochranná funkce). 
Dále jde o kypření (podrývání) u řepky olejné s ohledem na 
kapacity VÚMOP a hlavně také finanční náklady SZIF (případná 
veřejná zakázka). 
Pokud nebude vyhověno, pak požadujeme výše uvedené PT 
vypustit ze seznamu možných PT. 
Dále pak SZIF do dnešního dne neobdržel oficiální sdělení o PT, 
které je nutné pro zahájení příprav změn IS. Pokud jej neobdržíme 
do konce října, nelze garantovat včasnost nastavení IS pro účely 
kontrol na místě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
U všech půdoochranných technologií založených na 
procentní pokryvnosti půdy bude doplněn parametr 
pokryvnosti ke kontrole po 30. 6. příslušného roku. 
U půdoochranné technologie podrývání bude v roce 
založení porostu 2019 požadováno hlášení zemědělců o 
provedení této technologie tak, aby byl SZIF schopen 
zajistit kontrolní kapacity. Podmínka hlášení provedení 
půdoochranné technologie podrývání bude ošetřena 
v metodické příručce CC pro rok 2019. 
Sdělení o seznamu půdoochranných technologií a jejich 
kontrolovaných parametrů bude SZIF předáno 
bezodkladně po schválení. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4.  
7. Žadatel 
d) nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda pěstovat více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude oddělená ochranným 
pásem o minimální šířce 22 m nebo pásem o minimální šíři 22 m 
se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, 
zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s 
porostem nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný sad. 
Doplnit text – s výjimkou biopásů a ploch ochrany čejky chocholaté 
u DPB zařazených v AEKO 
Odůvodnění: S ohledem na funkci / cíl těchto ploch by měla být 
zajištěna výjimka. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, 
který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % 
pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny. Za souvislou plochu jedné 
plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány 
plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou 
od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem 
osetým ostatními pícninami nebo plodinami podle § 14 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 m 
nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m. Tato 
podmínka se nevztahuje na plodiny podle § 18 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., a na díly půdních bloků, na které 
byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
podle § 21 a § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“. 
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5. K Příloze č. 2 bodu 7 písm. d): 
„d) nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 

zemědělské kultury standardní orná půda pěstovat více než 
30 ha souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude 
oddělená ochranným pásem o minimální šířce 22 m nebo 
pásem o minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou 
travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, 
mimoprodukční plocha, úhor s výjimkou úhoru udržovaného 
bez porostu nebo jiná trvalá kultura s vymezeným 
ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.“. 

Odůvodnění: Kultura úhor s udržovaným porostem není v nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb. definovaná, dle nařízení vlády č. 307/2014 
Sb. existuje pouze kultura úhor a v rámci definice je negativně 
vymezen úhor udržovaný bez porostu. 
Jako alternativa tohoto řešení se nabízí omezení využití kultury 
úhor na případy úhoru vymezeného v ekologickém zájmu, tedy 
plochu využívanou jako úhor s porostem podle § 12 nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. Takové omezení by mělo tu výhodu, že by plnilo 
jednoznačně protierozní funkci, zatímco úhor založený s porostem, 
může být v extrémním případě založen i s erozní plodinou, neboť 
v tomto smyslu není nikterak omezován. 

Neakceptováno. 
Připomínka je v rozporu s připomínkou č. 2, která byla 
částečně akceptována. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB68CXWQG)



32 
 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Požadavky PPH 10/1 – 10/7, jejichž „znění“ je uvedeno v Příloze č. 1 
k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. (viz obrázek níže – ve třetím sloupci) a 
navazující hodnocení při zjištění porušení z hlediska Rozsahu a Závažnosti 
každého požadavku PPH 10 (příloha č. 3 k NV č. 48/2017 Sb.), odpovídají 
v současně platném znění NV svým předmětem kontroly tomu, co je pod 
jednotlivými požadavky kontrolováno a hodnoceno. Tzn., je toto nastavení 
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném 
znění. 
ÚKZÚZ navrhuje doplnit do Přílohy č. 1 Seznam kontrolovaných požadavků 
podle aktu nový požadavek PPH 10/8, pod nímž by bylo samostatně hodnoceno 

používání povolených přípravků na ochranu rostlin, resp. vykazování porušení 
tohoto požadavku.  

Tzn., nezapracovávat navrhované úpravy pod bodem 6 – 8 novely NV. Seznam 
kontrolovaných požadavků podle aktů 

10 8 Byl použitý přípravek na ochranu 
rostlin povolen v souladu 
s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 
1107/2009? 

Čl. 55 věta první a druhá 
v návaznosti na čl. 28 odst. 
1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 
1107/2009 

§ 3 odst. 
1, písm. 
b) 
zákona č. 
326/2004 
Sb. 

V příloze č. 1 k NV č. 48/2017 Sb. Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů 

doplnit nový požadavek u pořadového čísla aktu 10, o pořadové číslo požadavku 
8.   
Ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise EU uvést „Čl. 55 věta první a 
druhá v návaznosti na čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1107/2009.“ 
Ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR uvést § 3 odst. 1, písm. 
b) zákona č. 326/2004 Sb.  
V Příloze č. 3 k NV č. 48/2017 Sb. doplnit hodnocení nového požadavku PPH 
10/8: 
U Rozsahu Malý a Střední ve sloupci Hodnocení uvést „x“, 
U Rozsahu Velký uvést „Byl aplikován přípravek, bez platného rozhodnutí o 

povolení.“ 
V Závažnosti Malá a Střední ve sloupci Hodnocení uvést „x“,  
V Závažnosti Velká ve sloupci Hodnocení uvést „Byl aplikován přípravek, bez 

platného rozhodnutí o povolení.“ 
Trvalost: neodstranitelná  

Přímé nebezpečí: Ano.  
 

10 8 
Rozsa
h 

Malý X 

Střední X 

Velký Byl aplikován přípravek, bez platného 
rozhodnutí o povolení. 

Akceptováno jinak. 
 

Příloha č. 1 
Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů 

10 8 Byl použitý 
přípravek na 
ochranu 
rostlin 
povolen 
v souladu 
s nařízením 
Evropského 
parlamentu 
a Rady č. 
1107/2009? 

Čl. 55 věta 
první a druhá 
v návaznosti 
na čl. 28 odst. 
1 nařízení 
Evropského 
parlamentu a 
Rady č. 
1107/2009 

§ 3 odst. 1, písm. 
b) zákona č. 
326/2004 Sb. 

 
Příloha č. 3  

 

10 8 

Rozsah 

Malý X 

Střední X 

Velký Byl aplikován 
přípravek, bez 
platného rozhodnutí 
o povolení. 

Závažnost 

Malá X 

Střední X 

Velká Byl aplikován 
přípravek, bez 
platného rozhodnutí 
o povolení. 

Trvalost 

Odstranitelná X 

Neodstraniteln
á 

Neodstranitelné 
porušení. 

Přímé nebezpečí pro 
lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat 

Ano. 
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Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

1. Součástí novely je i úprava tzv. standardu dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu č. 7 (dále jen DZES 7) v příloze č. 2 nařízení, 
který ošetřuje ochranu stávajících krajinných prvků a popisuje minimální 
požadavky na jejich ochranu a rovněž minimální požadavky na eliminaci 
invazivních druhů rostlin. Novelou se rozšiřuje stávající znění o 
následující text: 
„(Žadatel) nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda pěstovat více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude oddělená ochranným 
pásem o minimální šířce 22 m nebo pásem o minimální šíři 22 m se 
zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná 
plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem nebo 
jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem 
krajinotvorný sad.“ 
Podmínky definice standardů DZES (jež jsou součástí komplexního 
nástroje, který se jmenuje „Podmíněnost“) a stanovení minimálních 
požadavků jejich provádění/péče jsou ukotveny v hlavě VI, čl. 94 
nařízení EC 1306/2013. Druhý pododstavec tohoto článku však zároveň 
deklaruje, že členský stát nesmí v standardech DZES stanovovat 
minimální požadavky, které nejsou popsány v příloze č. II zmíněného 
nařízení EU: 
„Členské státy nesmějí stanovit minimální požadavky, které nejsou 
stanoveny v příloze II.“ 
Tabulka přílohy č. II pro DZES 7 pak stanovuje následující definice 
krajinných prvků a minimální požadavky:

 

Vysvětleno. 
Podmínka je zakomponována pod téma "krajina, 
minimální úroveň péče" a cíl "zachování krajinných 
prvků", a to prostřednictvím prvku tzv. ochranného pásu.  
N 639/2013 zahrnuje v čl. 45 odst. 4 mezi krajinné prvky 
mj. souvratě. Novelizací greeningových pravidel v roce 
2017 byly prostřednictvím N 1155 terminologicky 
sjednoceny pojmy souvratě a jiné ochranné pásy pod 
pravidly CC. Čili máme za to, že v souladu s evropskými 
právními předpisy je ochranný pás, který navrhujeme pro 
přerušení souvislé plochy plodiny, krajinným prvkem 
(pracovní dokumenty EK takové prvky považují za tzv. 
nestabilní), a vymezením jeho parametrů a plodiny 
stanovujeme podmínky pro jeho zachování.  
Dále je potřeba zdůraznit základní cíl tohoto DZES, což 
je krajina. K větší diverzitě krajiny navrhovaná podmínka 
bezesporu přispívá, tzn. i účel podmínky je v souladu s 
právními předpisy EU. 
Rozpor byl odstraněn. 
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V tomto kontextu je však rovněž zmínit, že krajinné prvky se 
v současném programovém období SZP staly rovněž subjektem 
jiného nástroje, který je definován v kapitole III, čl. 43 a zejména čl. 
46 nařízení EC 1307/2013 – který se nazývá „platba na zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí“ – jmenovitě pak v čl. 
46 – tzv. „plocha využívaná v ekologickém zájmu“. Právě v kontextu 
tohoto nástroje se prostřednictvím prováděcího předpisu (nařízení 
Komise EC 639/2014 (čl. 45)) upravují některé definice a vazby mezi 
způsobilostí krajinných prvků pro platby v rámci tzv. „„ploch 
využívaných v ekologickém zájmu“, kde lze vysledovat snahu o určité 
vyjasnění a harmonizaci rolí různých druhů krajinných prvků pro 
tento nástroj. 
Jakkoliv znění čl. 45 nařízení Komise EC 639/2014  určitým 
způsobem inovuje pohled na definici krajinných prvků zahrnutelných i 
do standardů DZES 7, nelze zde (s výjimkou souvratí) vysledovat 
žádnou legislativní linii, která by členský stát opravňovala k definici 
jakýchkoliv jiných krajinných prvků než definováno v nařízení EC 
1306/2013 příloze č. II. Zároveň také neopravňuje stanovovat jiné 
minimální požadavky v rámci DZES 7, než jsou ty stanovené ve dříve 
uvedené příloze. Vzhledem k tomu, že příloha č. II nařízení EC 
1306/2013 připouští pouze minimální požadavky „Zachování 
krajinných prvků“ a „zavádění opatření proti invazním druhům 
rostlin“, jsme toho názoru, že merit nového doplnění standardu DZES 
7, svým charakterem přesahuje legislativní vymezení nařízení EC 
1306/2013 přílohy č. II, neboť výraz „zachování“ v sobě implicitně 
zahrnuje způsob chování žadatelů o podpory respektující stávající 
krajinné prvky, zatímco rozšířené znění standardu (viz. výše) zcela 
jasně indikuje vznik zcela nových ochranných pásů (krajinných 
prvků), které nikdy na polích doposud nebyly založeny – tudíž 
nemohou být ani „zachovány“. Jsme toho soudu, že znění druhého 
pododstavce čl. 94 nařízení EC 1306/2013 je v textu ukotven právě 
proto, aby zajistil rovné zacházení se zemědělci napříč EU, což však 
návrh novely NV č. 48/2017 Sb. nejen nerespektuje, ale jde zcela 
proti duchu nařízení.  
Ve světle výše uvedeného žádáme o odstranění textu rozšiřující DZES 
7 v písmeně d). 
Tato připomínka je zásadní. 
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 2. Pokud předkladatel nebude souhlasit se zásadní připomínkou 
(viz výše) poté doporučujeme zacílit působnost DZES 7 jen na 
plochy s vysokou erozní ohrožeností. Zároveň by se DZES 7 
v písmenu d) neměl vztahovat na plochy jetelovin, které plní 
vysokou protierozní funkci. 

Akceptováno částečně.  
Ministerstvo nepovažuje tak velké zúžení podmínek za 
efektivní. Ploch se silnou erozní ohrožeností není takové 
množství, aby podmínka byla v praxi účinná. 

3. Zároveň doporučujeme zúčinit působnost rozšířeného DZES 7 
nejdříve k 31. 7. 2019, aby byl dostatek času se na opatření 
připravit s výhledem na hospodářský rok 2019-2020. 

Akceptováno částečně.  
Účinnost DZES 7d) byla stanovena od 1. 1. 2020. 

4. Doporučujeme upravit předmětnou část přílohy č. 3 následovně: 

7d 

Rozsah 

Malý Velikost plochy pěstované 
plodiny překročila 30 ha a je 
do 35 ha  

Střední Velikost plochy pěstované 
plodiny překročila 35 ha a je 
do 40 ha 

Velký Velikost plochy pěstované 
plodiny překročila 40 ha 

Závažnost 

Malá Počet DPB s porušením je 
1-3 

Střední Počet DPB s porušením je 
4-6 

Velká Počet DPB s porušením je 
7 a více  

Trvalost 
Odstranitelná X 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

 

Neakceptováno.  
Průměrně vychází na uživatele díl půdního bloku, na 
který se bude vztahovat DZES 7d), 5 DPB. Domníváme 
se, že navržené hodnocení je tedy odpovídající a je 
vhodně odstupňováno. 

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  
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Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Faktická připomínka se týká stávajícího požadavku 7b, uvedeného 
v příloze 2 a 3 nařízení, týkajícího se řezu dřevin ve vegetačním 
období. Zcela konkrétně požadavek zní: 
„Žadatel dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. 
listopadu, pokud nebyl k řezu udělen souhlas příslušného 
orgánu ochrany přírody a krajiny“. 
V požadavku je uveden termín „řez“, který je v oblasti ochrany 
přírody spíše synonymem pro pojem ořez, tedy údržbu dřevin 
stromovitého vzrůstu řezem, ani by docházelo k jejich pokácení. 
Zde je tento pojem užit pravděpodobně v širším smyslu, tj. zahrnuje 
také kácení, ať už dřevin keřovitého nebo stromovitého vzrůstu. 
Podstatou připomínky je skutečnost, že orgány ochrany přírody 
rozhodují pouze v případě kácení nadlimitních stromů a plošného 
odstraňování nadlimitních souvislých porostů, případně dřevin, 
které jsou součástí stromořadí nebo významných krajinných prvků. 
Naproti tomu ořez dřevin (který je nedílnou součástí péče o 
dřeviny) případně kácení tzv. podměrečných (o obvodu méně než 
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí) stromů a keřových porostů na 
ploše menší než 40 m čtverečných, není z pohledu ochrany přírody 
nijak limitován, a tedy není předmětem povolení nebo souhlasu 
OOP, bez ohledu na roční období; samozřejmě za předpokladu že 
zde neexistuje jiný chráněný zájem, než je obecná ochrana dřevin. 
Většina subjektů nepochybně provádí kácení a ořez dřevin mimo 
vegetační období, ale ve skutečnosti jde z pohledu legislativy na 
ochranu přírody pouze o doporučení. Zcela konkrétně příslušná 
vyhláška v ustanovení § 5 konstatuje, že: „Kácení dřevin se provádí 
zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního 
klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a 
ekologických funkcí dřeviny.“. 

Vysvětleno. 
Jedná se o připomínky doporučujícího charakteru, které 
MZe bere na vědomí. Vzhledem k pozdnímu podání 
nicméně není časový prostor připomínky projednat se 
SZIF a MŽP a následně zohlednit v této novele. 
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Orgán OP sice může toto omezení zahrnout do podmínek 
vydaného rozhodnutí, a pak je i vymahatelné, ale není to zcela 
nezbytné. Jinými slovy, striktní omezení kácení (nebo dokonce i 
ořezu dřevin) ve vegetačním období je nad rámec zákona č. 
114/1992 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky, byť je tato činnost 
samozřejmě obvykle nežádoucí, ať už z pohledu ochrany dřevin 
nebo ochrany ptáků. Samozřejmě rovněž preferujeme realizaci 
případných pěstebních zásahů v době vegetačního klidu, pouze 
upozorňujeme na poněkud zavádějící terminologii (pojem „řez“) a 
na platnou právní úpravu v oblasti ochrany přírody. V případě 
kácení „podměrečných“ dřevin a „podměrečných“ souvislých 
ploch nebo v případě ořezu dřevin orgán ochrany přírody žádné 
povolení/stanovisko nevydává, bez ohledu na vegetační období. 
Realizace takové činnosti by nebyla v rozporu se zákonem, pokud 
by nebylo možno prokázat poškození dřevin ve smyslu 
podstatného nebo trvalého snížení jejích ekologických nebo 
estetických funkcí, škodlivý zásah do vývoje ptáků, významného 
krajinného prvku a podobně, pouze proto, že proběhla v době 
vegetačního období. V tomto ohledu tedy případný postih „řezu“ 
dřevin ve vegetačním období nemusí mít podporu v legislativě na 
ochranu přírody a krajiny a hodnocení požadavku zaměřeného na 
ochranu krajinných prvků je výrazně přísnější, než odpovídající 
požadavky na dodržování obecné ochrany dřevin z pohledu zákona 
na ochranu přírody a krajiny. 

 

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

K bodu 5: 
V Příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 
13 v řádku Rozsah Velký, ve sloupci Hodnocení a v řádku 
Závažnost Velká, ve sloupci Hodnocení.  
Upozorňujeme na zřejmou nesprávnost v psaní. V novelizační větě 
je nesprávně uvedena skupina „B14“ namísto správné skupiny „B1“  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

Bez připomínek.  

Výzkumný ústav 
rostlinné výroby 

Bez připomínek.  

V Praze dne 10. prosince 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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