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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 46988/2018-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 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. V Odůvodnění (v bodu Předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad …) se uvádí, že „Návrhem novely nařízení vlády se 
předpokládají finanční dopady na státní a veřejný rozpočet ve 
výši více než 23 mld. Kč, přičemž z příjmů Evropské unie je 
kryta částka ve výši 22,404 mld. Kč." To ovšem není přesné, 
protože státní rozpočet již s těmito výdaji počítá. Schválením 
návrhu nařízení vlády nedojde k žádnému dalšímu navýšení 
ukazatelů státního rozpočtu, a takto by to mělo být i v 
důvodové/předkládací zprávě uvedeno.   
V návaznosti na výše uvedené doplňujeme, že údaje zde 
uvedené se týkají zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 – 
viz zákon č. 474/2017 Sb. V prosinci tohoto roku se 
předpokládá schválení vládního návrhu zákona o státním 
rozpočtu ČR na rok 2019, který je v současné době 
projednáván v PSP ČR jako sněmovní tisk 287. V tomto smyslu 
by měl být text doplněn i o data týkající se roku 2019. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn ve smyslu připomínky. 
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2. K Čl. I,  bodu 7 - Doporučujeme doplnit chybějící čárky 
v novém § 12a odst. 2 na konci písmen e), f), h), i), k), l), m), n), 
o), p), q), t), u), v), x), cc). 
Pokud jde o označování pododstavců zdvojenými písmeny, 
upozorňujeme na čl. 26 odst. 4, podle kterého se tento způsob 
označování nepoužívá. Navrhovaný text § 12a odst. 2 je proto 
třeba rozdělit do dvou odstavců. V této souvislosti současně 
doporučujeme § 12a rozdělit na dva paragrafy tak, aby bylo 
respektováno pravidlo uvedené v čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, podle kterého by v jednom paragrafu nemělo být 
víc než 6 odstavců. 

Akceptováno částečně. 
Čárky v § 12a odst. 2 byly na základě připomínky 
doplněny a písmena aa) až dd) byly přesunuty do 
nového odstavce 3 s tím, že následující odstavce byly 
přečíslovány. 
Pokud se jedná o počet odstavců v § 12a, samotný čl. 39 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády uvádí, že by 
v paragrafu nemělo být zpravidla obsaženo víc jak 6 
odstavců. V tomto případě je z důvodu provázanosti 
nezbytné ponechat všechny odstavce v § 12a.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K návrhu nařízení vlády a k části platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn: Předkládaný návrh by 
měl dle svého deklarovaného cíle zajistit řádnou transpozici 
nařízení Komise (EU) v přenesené působnosti č. 2017/1155. 
Tento předpis by měl být proto v souladu s čl. 48 odst. 2 a čl. 47 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády zanesen do seznamu 
předpisů v poznámce pod čarou č. 1 nařízení, kterou ovšem 
materiál v navrhovaných změnách neuvádí. Doporučujeme 
proto doplnění seznamu předpisů v poznámce pod čarou č. 1 o 
výše uvedené nařízení Komise. 

Vysvětleno. 
Podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se 
poznámky pod čarou samostatně nenovelizují. 
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2. K návrhu nařízení, čl. I bod. 2 a zároveň k části platného 
znění s vyznačením navrhovaných změn, k § 9 odst. 5: 
Z navrhovaného znění tohoto ustanovení není zřejmé, na který 
evropský předpis, případně předpisy je odkazováno. Pokud je 
uvedený odkaz na poznámku pod čarou č. 1 obsahující výčet 
relevantních předpisů EU správný, měla by formulace ustanovení 
obsahovat slovo „s předpisy Evropské unie“ a nikoli „s předpisem 
Evropské unie“. Z předloženého odůvodnění nicméně vyplývá, že 
v ustanovení stanovená povinnost je projevem adaptace čl. 14 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. Doporučujeme 
proto upravit buď formulaci ustanovení, nebo příslušný odkaz. 

Vysvětleno. 
V § 1 je zavedena legislativní zkratka pro přímo 
použitelné předpisy Evropské unie – „předpis Evropské 
unie. V případě § 9 odst. 5 je právě tato legislativní 
zkratka využita, proto by zavedení množného čísla bylo 
v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 
Na ustanovení nařízení Komise (EU) č. 809/2014 
odkazuje poznámka pod čarou č. 1, která zahrnuje také 
návaznou legislativu. Předpis upravuje postupy tzv. 
geoprostorové žádosti, která umožňuje zpracování 
prostorových a alfanumerických údajů ohlášených ploch. 
V praxi se jedná o lokalizaci plochy plodiny, kterou 
zemědělci deklarují do žádosti v rámci plnění podmínek 
diverzifikace, a návazně zakreslují do mapového 
podkladu, tj. zákresu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K Odůvodnění Obecná část, první odrážka první věty na str. 2 
Doporučujeme slovo „stanový“ nahradit slovem „stanoví“ 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Předkladatel v předkládací zprávě i odůvodnění uvádí, že „cílem 
předkládaného návrhu novely nařízení vlády je zajistit implementaci 
nových předpisů Evropské komise upravující podmínky Společné 
zemědělské politiky, zejména pak nařízení Komise (EU) v 
přenesené pravomoci č. 2017/1155 ze dne 15. února 2017 – 
zejména rozšířením kategorie úhoru o medonosný úhor využívaný 
v ekologickém zájmu.“ 
Uvádíme, že uváděné nařízení č. 2017/1155 se vztahuje na 
kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, a nikoliv 
problematiku medonosného úhoru. Předkladatel má zřejmě na 
mysli nařízení č. 2017/2393, které též uvádí v rozdílové tabulce. Je 
třeba uvádět správné nařízení (k tomuto viz dále). 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. Předkladatel na str. 1 odůvodnění dále uvádí, že důvodem 
předložení návrhu nařízení vlády je „zajištění souladu s právním 
rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a 
doporučeními Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z 
implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím 
souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto 
žádostí a z provedených kontrol.“ 
Je třeba vysvětlit, jaké výklady a doporučení Evropské komise má 
předkladatel na mysli a vysvětlit, o jaké zohlednění zkušeností a 
poznatků se má jednat. Uvedené je nutné vysvětlit a upravit 
v odůvodnění a spolu s tím vyjasnit též předkládací zprávu. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. Obecně k implementaci 
Předkladatel v předkládací zprávě i odůvodnění uvádí jako 
implementační nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní 
opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající 
se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající 
kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v 
rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních 
nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu 
jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na 
produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 („též nařízení č. 
2017/1155“). 
V rozdílové tabulce však předkladatel vykazuje jako implementační 
nařízení č. 2017/2393 – k čl. 46 odst. 2 písm. m). Vzhledem 
k tomu, že nařízení č. 2017/2393 je novelou nařízení č. 1307/2013, 
jedná se o označení nepřesné (ve znění novely se jedná o čl. 3 bod 
9). 
Ve srovnávací tabulce do třetice uvádí předkladatel v záhlaví vlevo 
jako implementované nařízení č. 1307/2013 – též k čl. 46 odst. 2 
písm. m). 
Uvádíme, že implementaci unijního předpisu je třeba provádět 
v platném znění ve smyslu všech pozdějších novelizací. 
Srovnávací tabulky jsou ale vypracovávány vždy ke každému 
jednotlivému předpisu EU, který vyžaduje implementaci.  
Pokud jde o nařízení č. 2017/1155, zde je třeba implementační 
vztah vyjasnit, a pakliže má být předkládaným nařízením jeho 
implementace zajištěna, je třeba specifikovat, o jaká 
ustanovení se má jednat, a k tomu též dopracovat výkaznictví. 
Výkaznictví k nařízení č. 2017/2393, resp. nařízení č. 1307/2013, 
je třeba upravit. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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4. K bodu 1 - § 8 odst. 4 
Ustanovení § 8 odst. 4, které se týká žádostí o poskytnutí jednotné 
platby na plochu zemědělské půdy, je podle databází ISAP 
implementací  čl. 13 nařízení č. 640/2014. Pokud zamýšlí 
předkladatel stejná pravidla aplikovat i na žádosti o poskytnutí 
platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí (hlava III), je nutné vyjasnit, jaký bude 
vztah tohoto nového ustanovení (resp. relevantních ustanovení 
hlavy III.) a nařízení č. 640/2014. Pakliže má jít o jeho 
implementaci, je třeba bod 1 podtrhnout, vyznačit celexovým 
číslem a dopracovat výkaznictví. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K bodu 2 - § 9 odst. 5 
Ustanovení upravuje povinnost připojit k žádosti o poskytnutí přímé 
platby zákres plochy plodiny na dílu půdního bloku. Tato povinnost 
je podmíněna tím, že se „žadatele o poskytnutí platby pro 
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí vztahuje povinnost diverzifikace plodin v souladu s 
předpisem Evropské unie1)“ Poznámka pod čarou odkazuje na 
několik předpisů EU a není tedy zřejmé, který konkrétní předpis má 
předkladatel na mysli. Patrně se jedná o nařízení č. 1306/2013, 
které v čl. 72 odst. 1 upravuje doklady, které je třeba připojit k 
žádosti o podporu a žádosti o platbu. 
V této souvislosti máme za to, že § 9 odst. 5 je implementací 
uvedeného ustanovení nařízení a jako takový by mělo být podtržen 
a uváděn ve výkaznictví. 
Je třeba upravit. 

Akceptováno. 
Implementační ustanovení bylo podtrženo a uvedeno do 
výkaznictví. 
K podmínce deklarace plodin v § 9 se váže ustanovení 
čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 809/2014, na které 
odkazuje poznámka pod čarou č. 1. Tato poznámka 
mimo jiné zahrnuje návaznou legislativu. 

6. K bodům 4, 5 a 6 - § 12 odst. 2, § 12 odst. 3 a § 12 odst. 4 
Uvedená ustanovení jsou v databázi ISAP vykazována jako 
implementační k čl. 1 písm. b) bod iv) nařízení č. 1307/2013. Není 
proto zřejmé, proč změna těchto ustanovení není podtržena, 
vyznačena celexovým číslem a uváděna ve výkaznictví k právnímu 
předpisu. Je nutné vysvětlit, případně upravit výkaznictví. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K bodu 7 - § 12a 
Ve vztahu k implementaci čl. 46 odst. 2 písm. m) je třeba uvádět 
správné nařízení ve smyslu připomínek uvedených výše.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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8. K bodům 8 až 11 – § 18 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4, § 24 
odst. 4, § 31 odst. 5 
Novelizovaná ustanovení jsou všechna vykazováno v databázi 
ISAP jako implementační k nařízení č. 1307/2013. Pakliže mají být 
toto ustanovení nadále implementační, je třeba je podtrhnout, 
vyznačit celexovým číslem a uvést ve výkaznictví. V opačném 
případě je nutné vysvětlit, jak bude úroveň implementace 
zachována. 

Akceptováno částečně. 
K bodům 8 až 10 - Uvedené předpisy Evropské Unie se 
problematiky upravené návrhem nařízení vlády sice 
dotýkají, ale žádný jeho konkrétní požadavek není 
návrhem nařízení vlády promítán. Implementace 
dotčených ustanovení již byla provedena v předchozím 
legislativním procesu, tzn. např. v předešlých novelách 
tohoto nařízení. 
K bodu 11 – Byl upraven odkaz na chybný odstavec. 

9. K odůvodnění 
V části „Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie…“ předkladatel uvádí, že je předkládaný 
návrh v souladu s ústavním pořádkem České republiky a 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  
Uvádíme, že posuzování ústavnosti a širšího souladu 
s mezinárodním právem nemá být prováděno v této kapitole, která 
se věnuje výhradně posuzování práva EU. Toto posouzení je tedy 
nutné uvádět na jiném místě odůvodnění. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  
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Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
Bez připomínek. 

 

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.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  
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Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 4 odst. 3: 
Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí přímé platby, popřípadě doklad, 
který je součástí žádosti o podporu*) podle toho nařízení, po lhůtě 
stanovené v § 2 odst. 3, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto 
nařízením splní, Fond mu sníží přímou podporu nebo ho vyloučí 
z podpory podle přímo použitelného předpisu EU. *).  
_________________________________ 
*) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
Odůvodnění: Uvedenou připomínku SZIF již uplatnil v rámci vnitřního 
připomínkového řízení, která nebyla v původním předloženém znění 
akceptována. Proto navrhujeme změnit ustanovení tak, aby vyhovovalo 
Metodickému pokynu pro zajišťování prací při legislativních závazcích 
plynoucích z členství České republiky v EU, jak požadují OLP MZe. 
Návrh na doplnění právní úpravy do nařízení vlády, a to jakožto nápravné 
opatření ve vazbě na auditní šetření EK č. AA/2017/010/CZ – bod 1.4.2 
Správný výpočet administrativních snížení za pozdní podání žádosti (srov. 
článek 13 nařízení (EU) č. 640/2014, v platném znění. 
Z čl. 13 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 640/2014, v platném znění, 
vyplývá: 
„S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností podle článku 4 
má podání žádosti o podporu nebo žádosti o platbu podle tohoto nařízení 
po uplynutí konečného data pro toto podání stanoveného Komisí na 
základě čl. 78 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 za následek snížení 
částek, na které by měl příjemce nárok, kdyby žádost podal ve stanovené 
lhůtě, o 1 % za každý pracovní den. 
Aniž jsou dotčena jakákoli konkrétní opatření, která musí členské 
státy přijmout s cílem zajistit včasné předkládání veškerých 
podkladů tak, aby bylo možné naplánovat a provést účinné kontroly, 
první pododstavec se použije rovněž na žádosti o podporu, doklady, 
smlouvy nebo jiná prohlášení, které mají být předloženy příslušnému 
orgánu, pokud tyto žádosti o podporu, doklady, smlouvy nebo 
prohlášení zakládají způsobilost pro získání dotčené podpory. V 
takovém případě se snížení vztahuje na částku, která je za dotčenou 
podporu splatná. 
Přesáhne-li toto prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se žádost za 
nepřípustnou a příjemci není poskytnuta žádná podpora.“ 
Obdobná úprava je rovněž u přechodné vnitrostátní podpory - viz v § 12 
nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Také je potřeba přečíslovaní poznámek pod čarou. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 
Stejná úprava je obsažena v čl. 13 odst. 1 nařízení 
Komise (EU) 640/2013. Nařízení EU jsou přímo 
aplikovatelná, a tudíž se jejich znění nepřepisuje do 
právního řádu. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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 2. K § 4: 
Vložení nového odstavce 4:  
Pokud Fond podle přímo použitelného předpisu EU*) zjistí, že 
žadatel uměle vytvořil podmínky s cílem získat přímou podporu, 
přímou platbu žadateli sníží nebo žádost zamítne. 
*) čl. 60 NEPaR (EU) č. 1306/2013, v platném znění 
Odůvodnění: Návrh na doplnění právní úpravy do nařízení vlády, a 
to jakožto nápravné opatření ve vazbě na auditní šetření EK č. 
AA/2017/010/CZ bod 1.1.4, na základě kterého bylo SZIF vytknuto, 
že nemá stanovené postupy k odhalování uměle vytvořených 
podmínek.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Navržená konstrukce se blíží obsahu ustanovení 
trestného činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku, 
resp. dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku.  
Osoba, která vyvolala nebo využila omylu jiné osoby, 
popř. jí zamlčela podstatné skutečnosti, přičemž v 
důsledku dispozice oklamané osoby došlo ke škodě na 
cizím majetku a obohacení pachatele nebo jiné osoby, je 
pachatelem trestného činu podvodu. Umělým vytvořením 
podmínek za účelem získání přímé podpory uvede 
taková osoba Fond v omyl, čímž dojde k naplnění 
skutkové podstaty podvodu. Uvedením v omyl je jednání, 
kterým pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v 
souladu se skutečným stavem věci. Uvedení v omyl 
může být spácháno konáním, opomenutím i 
konkludentním jednáním. Uvést v omyl lze fyzickou i 
právnickou osobu, ale i úřad - státní nebo jiný orgán. 
Rozsudek NSS 8 Tdo 858/2016 („Za hrubě zkreslené 
údaje se považují takové, které mylně nebo neúplně 
informují o podstatných a důležitých okolnostech v 
žádosti pro poskytnutí dotace (a dalších), což může vést 
k zásadně nesprávným závěrům o skutečnostech 
rozhodných pro rozhodnutí o jejich poskytnutí… Jedná 
se o takové údaje, které by vedly, pokud by byly druhé 
straně známy, k tomu, že by dotace (a další plnění) 
nebyla poskytnuta, anebo by sice byla poskytnuta, ale za 
podstatně méně výhodných podmínek pro žadatele.“). 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 8 odst. 4: 
Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí jednotné platby na 
plochu zemědělské půdy po lhůtě stanovené v § 2 odst. 3, 
popřípadě změnu žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie, 
Fond podle předpisu Evropské unie jednotnou platbu na plochu 
zemědělské půdy sníží, popřípadě žádost o poskytnutí jednotné 
platby na plochu zemědělské půdy zamítne.; obdobně se 
postupuje v žádosti podané podle Hlavy III. 
Odůvodnění: Toto ustanovení navrhujeme vypustit z důvodu 
návrhu na doplnění § 4 odst. 3 – viz připomínka 1. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k neakceptaci připomínky č. 1 zůstává 
navrhovaná právní úprava zachována. 

4. § 9 - Navrhujeme zahrnout do nařízení vlády povinnost všech 
žadatelů deklarovat plodiny a připojit povinnost zakreslovat je 
včetně sankčních ustanovení, pokud tuto povinnost nesplní. 
Odůvodnění: Kontrola výjimky pro diverzifikaci plodin dle č. 44 odst. 
3 písm. c) NEPRaR (EU) č. 1307/2013, v platném znění: vztahuje 
se na žadatele, u kterého více než 50 % ploch ohlášených jako 
orná půda zemědělec neohlásil ve své žádosti z předchozího roku 
a u nichž na základě srovnání geoprostorové analýzy žádosti o 
podporu byla v porovnání s předchozím rokem veškerá orná půda 
využita k pěstování jiné plodiny. 
PRELIMINARY CHECKS - aby mohl být uplatněn čl. 11 odst. 4 
PNK č. 809/2014, v platném znění, je nutné ze strany žadatelů 
plodiny zakreslovat. Tím bude naplněna podmínka geografického 
formuláře. 
Pokud budou deklarovat všichni žadatelé povinně plodiny, 
vyhneme se tím nesrovnalostem, kdy žadatel nesplní podmínky 
Greening z pohledu diverzifikace plodin (DP), neboť se domnívá, 
že podmínku DP a tím pádem deklarovat plodiny nemusí. 
Co se týče zákresu plodin, tento zákres je dle našeho názoru 
nutný, aby byly splněny podmínky evropských nařízení z pohledu 
geoprostorového formuláře. Z toho důvodu považuje SZIF roky 19 
a 20 jako možnost naučit/vyzkoušet/otestovat provádění a 
přebírání zákresů. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Nebyla shledána opora v právním rámci pro plné 
vyhovění požadavku. Oprávnění předložit zákres je 
vztaženo na žadatele, kteří mají povinnost deklarovat 
plodiny v rámci diverzifikace plodin. V tomto ohledu se 
také Ministerstvo zemědělství přiklání k zavedení 
podmínky zákresů plodin postupně s budoucím 
zavedením sankcí. 
 
Zmiňovaná výjimka dle čl. 44 odst. 3 písm. c) nařízení 
(EU) č. 1307/2013 se opět vztahuje na subjekty, které 
mají povinnost plnit podmínky diverzifikace plodin. 
 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  
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Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  
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Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Pozitivně vnímáme zařazení medonosného úhoru využívaného v 
ekologickém zájmu, definovaného v § 12a předkládaného nařízení 
vlády. Jako formální nedostatek vnímáme, že tento prvek není 
samostatně uveden v ustanovení § 11 odst. 1 mezi plochami 
využívanými v ekologickém zájmu. Tedy ze předpokladu, že není 
vnímán jako podmnožina úhoru s podrostem (§11 odst. 1 písm. a)), 
což se zdá bát v rozporu s některými formulacemi. Mezi plodinami pro 
medonosný úhor je (§ 12a odst. 2) jsou mj. jmenovány trávy čeledi 
lipnicovité (písm. dd), podobně jako v případě „úhoru s porostem“. Je 
to záměr, resp. je výsev trav v případě medonosného úhoru z 
nějakého důvodu žádoucí? Podmínky uvedené v ustanovení odst. 5 
tohoto paragrafu cíleně výsev trav nezohledňují, když stanovují směs 
minimálně 3 plodin dle písm. a až cc. Je skutečně žádoucí uvedení 
lipnicovitých v seznamu plodin v § 12a odst. 2, resp. existují nějaké 
jiné (než medonosné) důvody pro jejich užití? V případě, že výsev trav 
má i u medonosného úhoru opodstatnění, pak postrádáme stanovení 
jejich maximálního podílu v použité směsi, přičemž případná aplikace 
max. 80% podílu (jako v případě ostatních plodin) se z pohledu funkce 
medonosného úhoru nejeví jako žádoucí. Navrhujeme omezit 
lipnicovité v seznamu plodin pro medonosné úhory, tedy zavést 
omezení ve smyslu maximálního podílu (30%) ve směsi, případně 
stanovit pozitivní či naopak negativní výběr druhů, které 
mohou/nemohou být použity, s ohledem na jejich 
konkurenceschopnost v založeném porostu, konkrétně tak, aby trávy v 
porostu medonosného úhoru nepřevažovaly z pohledu pokryvnosti. 
Další připomínka se týká již zmiňovaného úhoru s porostem, kde jsou 
mezi plodinami rovněž uvedeny trávy čeledi lipnicovité (§ 12 odst. 2 
písm. n)).  

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Navrhujeme přinejmenším pro tuto složku stanovit nějaký maximální 
podíl ve směsi (max. 50 %), aby výslední vegetace obsahovala větší 
podíl dvouděložných a neodpovídala svým charakterem spíše nově 
založenému travnímu porostus naprostou převahou jednoděložných, 
který nepředstavuje takový přínos pro podporu biodiverzity jako 
případný úhor v původním pojetí. Mezi plochami využívanými v 
ekologickém zájmu dále postrádáme extenzivní úhor, který by spočíval 
v ponechání spontánně vzešlé vegetace, přinejmenším se stejnými 
podmínkami jako v případě úhoru s porostem, tedy s vymezením a 
ponecháním minimálně do 15. července, nebo (lépe) s ponecháním po 
dobu 2-3 let; samozřejmě za předpokladu že by to přírodní podmínky 
umožnily, 
např. z pohledu erozně ohrožených ploch. Dle současných poznatků je 
výsledný nárůst žádoucí biodiverzity u takových ploch obvykle 
výraznější, než u jednoročních úhorů s výsevem 
definovaného druhového složení, aniž by dočasné upuštění od 
hospodaření na 2-3 sezóny mělo vliv na zvýšení podílu ruderálních a 
plevelných druhů. To je naopak výraznější u každoročně oraných 
úhorů. 

 

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

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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