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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními 
omezeními 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 61255/2018-MZE-12154, ze dne 15. listopadu 2018, s termínem dodání stanovisek do 
6. prosince 2018, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. Do předkládací zprávy doporučujeme doplnit, že návrh nařízení 
vlády nepředpokládá zvýšené hospodářské a finanční dopady na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.   

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K návrhu usnesení: V bodu I je třeba slova „Návrh nařízení 
vlády…“ opravit na slova s počátečním malým písmenem „návrh 
nařízení vlády…“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K materiálu: Text bodu 6 doporučujeme upravit takto: „V § 15 
odst. 2 písm. k) se slova „písmene k)“ nahrazují slovy „písmene j)“ 
a slova „písmene l) se nahrazují slovy „tohoto písmene“.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K materiálu, části druhé, Čl. III: Doporučujeme v textu vypustit 
slova „souvisejících nařízení vlády“, která jsou zřejmě uvedena 
omylem.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K odůvodnění: Doporučujeme do odůvodnění doplnit dopady 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K návrhu nařízení: 
V části druhé, čl. III doporučujeme vypustit slova „souvisejících 
nařízení vlády“, neboť název nařízení vlády č. 44/2018 Sb. zní 
„o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované 
oblasti s přírodními omezeními“ a dosud nebylo novelizováno. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 1 – k § 6 odst. 2 písm. b) bodu 3: 
Navrhujeme v souladu s čl. 56 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
slovo „věty“ nahradit slovem „bodu“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. I bodu 2 – k § 6 odst. 2 písm. b) bodu 4: 
Doporučujeme dle čl. 58 odst. 4 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády slova „písm. b) se na konci bodu 4“ nahradit slovy „se na 
konci písmene b)“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Doporučujeme slova „po dni“ nahradit legislativně ustáleným 
slovním spojením „ode dne“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. III – k § 4 odst. 4 nařízení vlády č. 44/2018 Sb.: 
S ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme za slovo „konci“ vložit slovo „textu“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K § 11, odst. 1. písm. e) NV 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů: 
Do plochy, pro kterou platí podmínka dodržovat v kontrolním 
období intenzitu chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3 velké 
dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití 
půdy, navrhujeme nezapočítávat plochu, která je způsobilá pro 
platbu Natura 2000 na zemědělské půdě dle nařízení vlády č. 
73/2015 Sb. 
Zařazení do přísně chráněného režimu významně ztěžuje 
žadateli zajištění dostatečného množství krmiva pro množství 
zvířat, odpovídající intenzitě 0,3 VDJ/ha TTP, a současně 
vylučuje tyto plochy z aplikace statkových hnojiv, vzniklých při 
ustájení přes zimu. Zároveň jde z hlediska ochrany přírody o 
nejcennější biotopy, existenčně vázané na zemědělské 
hospodaření. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zavedení výjimky, tj. nezapočítávat výměru plochy 
způsobilou pro platbu Natura 2000 na zemědělské půdě 
podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., z plnění podmínky 
minimální intenzity chovu 0,3 VDJ by narušilo 
celofaremní přístup k provádění opatření ekologické 
zemědělství na kultuře trvalý travní porost. Došlo by 
k vyloučení dalších ploch a tím i k větším komplikacím při 
samotném výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat. 
Dále by došlo k narušení jednotného přístupu výpočtu 
intenzity chovu hospodářských zvířat s ostatními 
opatřeními, u kterých započítáváme všechny trvalé travní 
porosty. 
Zároveň je tímto titulem plněna i podmínka minimální 
údržby na trvalých travních porostech. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. Žádáme o doplnění níže uvedeného textu do návrhu 
připravovaného nařízení vlády: 
 
1. Žadatel o dotaci v souladu s § 8 a 39 vodního zákona při 
zacházení se závadnými látkami 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 a 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. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V současné době je v § 9 odst. 1 písm. d) nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. uvedena přímá vazba na podmínky Cross 
Compliance, kde jsou vámi zmíněné podmínky vodního 
zákona uvedeny ve standardu dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu (DZES), konkrétně DZES 3. 
V textu nařízení (EU) č. 1305/2013 v čl. 29 odst. 2 je 
přesně uvedeno, že nařízení vlády č. 76/2015 Sb., stojí 
nad rámec podmínek Cross Compliance podle hlavy VI., 
kapitoly 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 (horizontální 
nařízení). 
V textu čl. 92 nařízení (EU) č. 1306/2013 je uvedeno, že 
podmínky Cross Compliance se vztahují mimo jiné na 
opatření ekologické zemědělství. 
V případě, že v rámci Cross compliance bude zjištěno 
pochybení v podmínkách podle vodního zákona, se tedy 
bude sankce vztahovat i na opatření Ekologické 
zemědělství (EZ). 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Doporučujeme, aby v připravovaném nařízení vlády byly rovněž 
podporovány mimo vlastní ekologickou produkci zemědělských 
produktů také: 
a. Opatření ke snížení spotřeby vod při vlastní zemědělské 

činnosti 
b. Opatření k zadržování a recyklaci vody v krajině  
c. Opatření k zadržování a recyklaci nutrientů v krajině 
d. Opatření k ochraně půdního fondu před vodní a větrnou erozí 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb. rozpracovává schválený 
programový dokument Programu rozvoje venkova, ve 
kterém je definováno, že platby jsou počítány na 
management hospodaření, tzn. jsou přesně stanovené 
výše újmy za hospodaření nad rámec běžné praxe.  
Vzhledem k nastavení podpor v opatření Ekologické 
zemědělství (plošně hektarová sazba) jsou požadovaná 
opatření navrhována spíše jako podpora projektů v rámci 
opatření Investice do hmotného majetku, kde získávají 
ekologicky hospodařící zemědělci preferenční kritéria. 
V rámci opatření Ekologické zemědělství jsou podporovány 
hospodářské postupy šetrné k přírodě a zároveň ekologický 
zemědělec musí plnit podmínky nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, ve kterém jsou uvedena pravidla 
hospodaření, která zahrnují i vámi požadovaná pravidla 
hospodaření.    

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 

Žádáme o provedení RIA k předkládanému návrhu nařízení vlády. 
Odůvodnění: V předkládaném materiálu se uvádí, že jde převážně 
o legislativně technické úpravy platného nařízení vlády, a to na 
základě zkušeností s přidělováním dotací v roce 2018. Nicméně 
změna nařízení vlády má i věcný obsah s evidentním dopadem na 
státní rozpočet (včetně evropských zdrojů). Neprovedení RIA se 
zdůvodňuje tím, že v legislativním plánu práce vlády nebyla 
požadována – toto však není dostatečný argument, neboť v době 
zamýšlené legislativní úpravy ještě nemusí být dostatečně znám 
obsah úpravy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Předmětný legislativní úkol byl v době předložení do 
mezirezortního připomínkového řízení zařazen v Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2019 bez požadavku na 
provedení RIA. Tento Plán byl 12. 12. 2018 projednán 
a schválen vládou. Toto bylo opakovaně projednáváno 
s Úřadem vlády a bylo to i řešeno na poradě k 
vypořádání připomínek k návrhu PLPV 2019, a to se 
závěrem, že MZE RIU zpracovávat nemusí.  
Hlavními důvody jsou ty, že se jedná o každoroční 
drobnou legislativně technickou úpravu dotačního 
nařízení vlády v reakci na aktuální poznatky aplikační 
praxe dotačního období roku 2018.  
Návrh nařízení vlády rovněž zohledňuje poznatky EK 
a podměty platební agentury (Státní zemědělský 
intervenční fond) a rovněž i zemědělské veřejnosti 
(žadatelé o dotace).  
U tohoto typu dokumentu a v tomto rozsahu (několik 
novelizačních bodů) nebyla nikdy v minulosti RIA 
požadována. 
Stejně tak není RIA požadována u obdobných návrhů 
změn dotačních nařízení vlády, které jsou v současné 
době v legislativním procesu – návrh novely nařízení 
vlády č. 74/2015 Sb. a návrh novely nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb.   
Ve smyslu připomínky bylo doplněno odůvodnění 
a předkládací zpráva. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K odůvodnění: 
Předkladatelem v odůvodnění uvedený výčet předpisů EU, kterých 
se návrh nařízení dotýká, obsahuje několik nařízení Komise, která 
však již byla novelizována, a je tedy nutné názvy těchto předpisů 
doplnit dovětkem „v platném znění“. Konkrétně se jedná o nařízení 
(EU) č. 639/2014, (EU) č. 640/2014, (EU) č. 807/2014, (EU) 
č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014. 
Dále, v opačném případě, je nutné vypustit dovětek „v platném 
znění“ z názvu nařízení (EU) 2017/2393, neboť tento předpis 
doposud nebyl novelizován. 

Akceptováno. 
Text 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.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  

Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek. 
 

 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

 

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

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 

Je jistě velmi přínosné, že nemalá část prostředků vymezených pro 
dotační podporu zemědělské výroby směřuje do opatření 
zaměřených na ekologické zemědělství. V rámci této oblasti 
převažují opatření mající za cíl snížit zatížení krajiny prostředky na 
ochranu rostlin, snížit dopady na životní prostředí prostřednictvím 
stanovení limitů pro intenzivní technologie, podporovat technologie 
pro udržení produkčních vlastností půdy a podobně. 
Nicméně vzhledem k tomu, o jak velký objem pravidelně 
vynakládaných prostředků se jedná, je trochu nešťastné, že 
podpora zcela opomíjí některé další aspekty šetrného a trvale 
udržitelného hospodaření, kterých by bylo možno docílit relativně 
drobnou modifikací některých opatření a které jsou neméně 
významné. Jedním ze zásadních aspektů nežádoucích změn 
krajiny je úbytek stanovištní a druhové diverzity, který mj. souvisí s 
intenzifikací a unifikací zemědělského hospodaření, i když se 
samozřejmě zdaleka nejedná o faktor jediný. 
Připomínka, či spíše námět, směřuje k většímu uplatnění 
extenzivně obhospodařovaných, nebo v tomto případě přesněji 
dočasně neobhospodařovaných nebo postupně 
obhospodařovaných ploch, jejichž existence má prokazatelný vliv 
na udržování přirozené pestrosti, zvyšování ekologické stability i 
podporu neprodukčních ekosystémových služeb. Prostor pro 
zavedení „ekologického“ přístupu k hospodaření, v tomto druhotně 
získaném smyslu slova, lze v návrhu NV nalézt na několika 
místech. Bližší podmínky opatření pro ekologickou péči o travní 
porosty příslušné ustanovení (§ 13 návrhu NV) žadatele mj. 
zavazuje k provedení druhé seče v termínu do 31.10., případně 
pastvy s likvidací nedopasků do 31.12., ačkoliv z pohledu 
zachování druhové a stanovištní pestrosti by bylo žádoucí spíše 
ponechání případných nedopasků do další sezóny, případně 
vynechání druhé seče. To je aktuální mj. v souvislosti s 
déletrvajícím suchem, kdy bývá druhá seč prováděna spíše 
z důvodu dodržení stanovených podmínek, než aby měla větší 
opodstatnění. Stanovené opatření směřuje (stejně jako řada jiných) 
spíše do oblasti zavedené zemědělské praxe, než do opatření na 
podporu „ekologického“ přístupu. Na tomto místě navrhujeme 
doplnit do bližších podmínek podpory ponechání 5-15 % výměry 
obhospodařované plochy neposečené, případně ponechané bez 
údržby nedopasků. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V současné době je možné kombinovat platbu na trvalé 
travní porosty i s nařízením vlády č. 75/2015 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, kde již je jednou z hrazených podmínek 
ponechávání nepokosených ploch a zároveň jsou zde 
uvedeny specifické postupy obhospodařování.  
V případě extrémních jevů jako jsou velká sucha, která 
se vyskytovala na území ČR v posledních letech, může 
žadatel požádat orgán ochrany přírody o výjimku z plnění 
podmínek hospodaření podle § 13 nařízení vlády 
č. 76/2015 Sb. 
S ohledem na vývoj podnebí v posledních letech jsou 
zemědělci nucení mít odpovídající plochy pro zajištění 
krmivové základny pro jejich zvířata, a to zejména pak 
pro zimní období. Pokud pak bude pokračovat trend 
suchých let, tak je skutečně třeba využít maximálně 
potenciál všech ploch pro získání krmiva. 
Ponechávání nedopasků po pastvě do následujícího roku 
není vždy žádoucí, viz Pestrolučník krkonošský - 
Průvodce na cestě ke květnatým loukám vydaným 
Krnap, kde je uvedeno, že vhodné je ponechávat pouze 
část vhodných nedopasků, ale dbát na druhovou skladbu 
a nekompromisně odstraňovat nebezpečné nebo invazní 
druhy. 
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Obdobou je bližší podmínka opatření na intenzivní a ostatní ovocné 
sady (§ 15 návrhu NV) a opatření na vinice (§ 16 návrhu NV), které 
žadatele do určitého termínu zavazují k provedení mechanické 
údržby meziřadí a příkrmného pásu. Podpora stanovištní a druhové 
diverzity by byla lépe zajištěna rozložením této údržby nejméně na 
dva termíny s odstupem 3 a více týdnů, v zájmu zajištění 
příznivějších podmínek pro existenci volně žijících druhů živočichů, 
případně ponecháním 5 až 15% výměry dílu půdního bloku v 
meziřadí a manipulačním prostoru bez seče, podobně jako v 
případě jiných kultur (§ 17 návrhu NV) a to z důvodu dokončení 
vývoje řady druhů v přetrvávajících částech rostlin. 

Podmínku ponechání 5-15 % neobhospodařované 
výměry v sadech intenzivních a ostatních a vinicích byla 
v posledních letech tendence rozvolnit, jelikož 
ponecháním těchto neobhospodařovaných částí ploch 
a existencí dalších přísných podmínek v systému 
hospodaření v Ekologickém zemědělství docházelo 
k problémům při samotném obhospodařování 
a především k vyššímu tlaku škůdců a nežádoucích 
chorob. Především v sadech se pak v průběhu let 
výměra kultury sad výrazně snížila, což také vede ke 
snížení biodiverzity krajiny.  
Odstraněním podmínky v ostatním sadu došlo také 12. 
12. 2018 schválením 5. modifikace samotného 
programového dokumentu a 14. 12. 2018 notifikací ČR.   
Zároveň rozfázování obhospodařování na dva termíny 
shledáváme jako výraznou komplikaci provádění kontrol 
na místě, kdy bude kontrolor muset daný díl půdního 
bloku zkontrolovat vícekrát a zároveň ze zkušeností 
z dřívějších let víme, že při ponechávání určité 
neobhospodařované části plochy dochází k velké 
chybovosti ve výpočtu velikosti výměr, čímž opět hrozí 
snížení již tak velmi cenných přírodně 
obhospodařovaných biotopů jako jsou ekologické sady a 
vinice.  
Zároveň je nutno uvést, že v nařízení vlády č. 76/2015 
Sb. není termín údržby stanoven jako limitní, ale lze 
provádět údržbu v průběhu období. Tuto skutečnost je 
možné zdůraznit v metodickém pokynu a zároveň 
sdělovat při školení zemědělců. 

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  
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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 22. prosince 2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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