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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 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, 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. 62969/2018-MZE-12154, ze dne 7. prosince 2018, s termínem dodání stanovisek do 
3. ledna 2019, 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 bodu 4: Ve znění odstavce 11 doporučujeme nahradit středník 
tečkou a dále pokračovat větou se slovy „v případě“ s velkým 
počátečním písmenem.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K bodu 6: Doporučujeme v písmenu c) slova za středníkem vložit 
jako samostatný odstavec 15, a to ve znění „(15) V případě, že 
žadatel nepřekročí souhlasné stanovisko v termínu podle 
odstavce 14, vyhodnotí Fond dané nesplnění jako nedodržení 
podmínky.“ s tím, že dosavadní odstavec 15 se označí jako 
odstavec 16. 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K bodu 14: Doporučujeme samostatný odstavec začínající slovy 
„dotace se v rámci podopatření podle § 2 …“ pod písmenem b) 
odstranit a doplnit jeho znění do úvodu odstavce 8, a to ve 
znění: „(8) Fond dotaci v rámci podopatření podle § 2 
neposkytne a současně rozhodne o vyřazení žadatele 
z příslušného podopatření a vrácení dotace poskytnuté za 
příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku, 
pokud zjistí u žadatele při uplatnění“. 

Vysvětleno. 
Z důvodu navázání na struktury členění stávajícího § 33 
a jejího zachování a následné větší přehlednosti nařízení 
pro žadatele předkladatel považuje za vhodnější 
zachovat původní návrh. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K části III Návrh nařízení vlády 
V úvodní větě návrhu doporučujeme vypustit slova „ve znění 
zákona č. 128/2003 Sb.,“ a dále vypustit slova „zákona č. 
441/2005 Sb.,“ neboť ani jeden z výše uvedených zákonů 
nenovelizuje § 2 c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K části IV. Odůvodnění 
Ve  Zvláštní části v odstavci k bodu 1 – doporučujeme odstranit 
třetí větu, která je totožná s větou první. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K části IV. Odůvodnění 
Ve Zvláštní části k bodům 12, 13 a 14 doporučujeme doplnit 
odůvodnění, proč má být dotace snížena právě o 3 % a o 25 %, 
zejména s ohledem na to, že v rozdílové tabulce návrhu 
právního předpisu ČR s předpisy EU v článku 77 je uvedeno 
pouze „snížení částky podpory“ bez přesné částky. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná výše sankcí ukládaných při nesplnění 
podmínek vychází z již zavedeného sankčního systému, 
který je popsán v § 25 – 33 NV 75/2015 Sb. § 25 pak 
v odstavci 1 zavádí škálování sankcí do úrovní 3 %, 10 
%, 25 %, 50 %, neposkytnutí dotace v daném roce a 
vyřazení ze závazku. 
Minimální výše ukládané sankce je ustanovena v čl. 64 
odst. 7 písm. b) nařízení 1306/2013. Následující 
odstupňování sankcí vychází z výše uvedeného principu 
zvážení rozsahu, závažnosti, trvání a opakování 
porušení, který je zaveden článkem 64 odst. 5 nařízení 
č. 1306/2013. 
Sankce v minimální stanovené výši je v souladu s výše 
uvedeným principem zvážení rozsahu, závažnosti, trvání 
a opakování porušení ukládána za nejméně závažná 
porušení, která svým charakterem neohrožují dosáhnutí 
cílů jednotlivých dotačních titulů.  
Takto nastavený sankční systém byl schválen vládou ČR 
v rámci schválení NV 75/2015 Sb. v roce 2015, kterým 
byla Agroenvironmentálně-klimatická opatření na národní 
úrovni implementována.  
Na tento již zavedený a vládou ČR schválený sankční 
systém navazuje změna NV 75/2015 Sb. uváděná 
v bodech 12, 13 a 14.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K § 18 odst. 1: 
Dle formulace se podmínka ponechávání nepokosených ploch 
vztahuje pouze k agrotechnické operaci provedené v souladu s § 7 
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 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. Tím se rozumí provedení pastvy včetně 
likvidace nedopasků nebo provedení seče včetně odklizení 
biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného 
kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku 
stanoveno jinak agroenvironmentálně-klimatickým opatřením. 
Avšak na další operace (seče), prováděné dle podmínek 
jednotlivých titulů podopatření ošetřování travních porostů nad 
rámec ustanovení § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., se podmínka 
ponechávání nepokosených ploch nevztahuje. Navrhujeme proto 
stanovit, aby nepokosená plocha o daných parametrech byla 
ponechána na dílu půdního bloku zařazeného do titulu ošetřování 
travních porostů při každé seči. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Zavedení povinnosti ponechávat nepokosené plochy i při 
provádění druhé seče by bylo přílišným omezením 
zemědělského hospodaření bez adekvátní kompenzace.  
Žadatelům by touto úpravou bylo neúměrně ztíženo 
hospodaření a vzniklo by riziko nepokrytí požadavků na 
krmivovou základnu pro chov hospodářských zvířat 
a následně by došlo i ke vzniku dodatečných finančních 
ztrát vyplývajících z nutnosti nákupu krmiva. 
Podmínka ponechávání nepokosených ploch má za cíl 
zabránit likvidaci vývojových stádií hmyzu při plošných 
sečích, vytvořit refugia pro přežití populací hmyzu 
a zlepšení migrační prostupnosti krajiny. Z pohledu MZe 
nemá podmínka ponechávání nepokosených ploch 
k termínu druhé seče, s ohledem na podzimní období 
termínu a biologii cílových skupin organismů, již takový 
význam a efekt, který by odůvodnil nezbytnost zavedení 
podmínky.  
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že doposud 
nebyly předloženy výsledky studií zkoumající skutečný 
vliv ponechávání nepokosených ploch na biodiverzitu. 
Z tohoto důvodu se lze tedy domnívat, že Ministerstvem 
životního prostředí vznesený požadavek je podložen 
pouze expertním odhadem možného účinku takovéto 
změny, nikoli důkazy zakládajícími se na výsledcích 
reálných pozorování. 
Rozpor byl odstraněn. 
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2. K § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 
písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 7 
písm. a): 
Podmínka každoročního obhospodařování „v souladu s § 7 odst. 2 
písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“ nestanoví 
celkový počet sečí, které mohou být v příslušném kalendářním roce 
na zařazeném dílu půdního bloku provedeny. V případě odstavců 
5, 6 a 7 je navíc uvedeno „minimálně jednou ročně“. Navrhujeme 
podmínky formulovat tak, aby v termínech stanovených nařízením 
vlády byla seč prováděna maximálně 3x ročně dle příslušného 
titulu/vymezení. Častější seč vede k výraznému potlačení 
biodiverzity a snižuje environmentální přínos dotačních titulů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Omezení zemědělského obhospodařování trvalých travních 
porostů zařazených do AEKO pouze na tři seče by bylo 
neúměrným omezením zemědělského hospodaření 
žadatelů bez adekvátní kompenzace ve formě poskytované 
dotace. Principem AEKO ve vztahu k trvalým travním 
porostům je udržení příznivé intenzity zemědělského 
hospodaření a zavedení takových postupů zemědělského 
hospodaření, které zajistí zachování cenných stanovišť na 
trvalých travních porostech za současného zachování 
rozumné míry dosahovaného profitu zajišťujícího 
ekonomickou stabilitu hospodařícího subjektu. Kalkulace 
újmy v závazku AEKO je založena především na ušlých 
příjmech vznikajících zachováním příznivé úrovně intenzity 
chovu hospodářských zvířat a na vícenákladech a ušlých 
příjmech v souvislosti s posunem termínů sečí. V kalkulaci 
újmy není zvažováno omezení zemědělského hospodaření 
pouze na tři seče. Při případném zavedení takovéto 
podmínky by bylo nezbytně nutné aktualizovat kalkulaci 
újmy. Dále by bylo třeba upravit text programového 
dokumentu PRV. Než by ovšem takováto podmínka měla 
být zavedena, je nutné provést analýzu dopadu zavedení 
takovéto podmínky a návrh diskutovat se zemědělskou 
veřejností. 
Navrhované znění podmínky neobsahuje bližší specifikaci, 
do kdy by zmiňované tři seče měly být provedeny. Takto 
nastavená podmínka by byla nekontrolovatelná v praxi a 
v přímém rozporu s čl. 62 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1305/2013 upravující provádění opatření 
Programu rozvoje venkova, která stanoví, že každá 
podmínka musí být kontrolovatelná. 
Podnět bude ze strany MZe diskutován se zemědělskou 
veřejností a dalšími zainteresovanými stranami za účelem 
vyhodnocení možného dopadu na zemědělské hospodaření 
a případného zvážení při budoucím nastavování podmínek 
AEKO. 

Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 17 odst. 1: 
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 zároveň vylučuje tyto 
plochy z aplikace statkových hnojiv, vzniklých při ustájení přes 
zimu. Zároveň jde o nejcennější biotopy vázané na zemědělské 
hospodaření, tedy důležité z hlediska ochrany přírody i pro posílení 
efektu opatření AEKO pro podporu biodiverzity.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Podmínka zachování alespoň minimální intenzity chovu 
hospodářských zvířat je nastavena jako „celofaremní 
podmínka“ zohledňující hospodaření dané farmy jako 
celku, nikoli pouze hospodaření na dílčích konkrétních 
plochách se specifickým omezením.  
Zavedení výjimky z plnění podmínky zachování alespoň 
minimální intenzity chovu hospodářských zvířat by 
narušilo tento osvědčený, v praxi dobře chápaný koncept 
nastavení podmínky.  
Dále je nutné upozornit, že v případě souběhu 
s opatřeními Ekologické zemědělství nebo LFA/ANC by 
byly tyto plochy nadále zahrnuty do výpočtu intenzity 
chovu hospodářských zvířat ve výši 0,3 VDJ/ha. Tímto by 
došlo k narušení jednotného přístupu k posuzování 
podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat napříč 
opatřeními. 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. K § 19 odst. 11: 
Podmínka dle písm. a) provedení údržby travního porostu na DBP 
min. dvakrát ročně se v oblastech H1 ukazuje jako nesplnitelná z 
hlediska zemědělské praxe (otavy často vůbec nenarostou – málo 
úživné půdy, sucho) a zároveň vytváří přílišný tlak na horská travní 
společenstva. Navrhujeme, aby v případě, že první provedenou 
operací bude pastva (kdy v případě H1 oblastí platí termín do 31. 
srpna), nebyla druhá operace s termínem do 31. října vyžadována. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Zavedení výjimky na neprovádění pastvy v jedné 
konkrétní kombinaci faktorů MZe považuje za 
nesystémový krok, který by vedl ke snížení 
transparentnosti podmínek, ke ztížené administraci 
žádostí o dotaci a tím i k možnému zpoždění výplaty 
dotací žadatelům.  
Dále je třeba mít na paměti, že AEKO – podopatření 
Ošetřování travních porostů jsou plošný nástroj, zacílený 
na určitý typ standardizovaných druhových společenstev, 
který je administrován na úrovni celé České republiky. 
Této skutečnosti odpovídá i charakter zavedených 
podmínek. AEKO – OTP není nástroj na řešení silně 
specifických ploch s velmi úzkým územním výskytem. 
K řešení údržby takovýchto specifických ploch musí 
sloužit jiné nástroje, administrované resortem životního 
prostředí, které umožňují zacílení na konkrétní 
charakteristiky konkrétních ploch. 
Rozpor byl odstraněn. 

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 

Navrhované nařízení vlády upravuje dotace na 
agroenvironmentální opatření a dále je rozšiřuje, resp. upřesňuje. 
Žádáme o doplnění odůvodnění navrhované právní úpravy 
o informaci o bilanci za poslední uzavřený rok (pokud možno 2018, 
resp. 2017). O jakou výměru půdy se jednalo, kolik bylo žadatelů, 
kolika žadatelům byly poskytnuty prostředky, v jaké výši a na jaké 
typy opatření. Dále, zda se na rok 2019 očekává navýšení 
požadavků a pokud ano, z jakého důvodu a přibližně o jakou sumu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Provedenými úpravami dojde ke snížení administrativní 
zátěže pro žadatele, ale nijak nepředpokládáme zvýšení 
motivace k navyšování počtu žadatelů. S ohledem na 
vyplacené prostředky na opatření Agroenvironmentálně-
klimatická opatření v roce 2016, které činily 3 154 mil. Kč 
a na vyplacené prostředky v roce 2017, které činily 3 219 
mil. Kč, nijak vzhledem přechozím letům 
nepředpokládáme výrazný nárůst vyplacených finančních 
prostředků ani za rok 2018, který bude vyplacen až 
v roce 2019 zpětně. V současné době je v opatření 
zařazeno 15,3 tis. žadatelů na ploše 950 tis. ha. Celkově 
je na toto opatření na programové období 2015 – 2021 
alokováno 905 mil. EUR. 
Velice mírné zvýšení vyplacených finančních prostředků 
není dáno změnou podmínek, ale jednak každoroční 
změnou kurzu a pokrytím cenných stanovišť na travních 
porostech v podopatření Ošetřování travních porostů, 
které však již s ohledem na celkovou rozlohu trvalých 
travních porostů v ČR dosáhlo hranice způsobilých ploch 
i retenční kapacity podopatření. 
Nicméně financování opatření je zajištěno v rámci 
finančního plánu uvedeného v PRV 2014 - 2020 
schváleného vládou ČR a Evropskou komisí a tudíž 
nemůže nijak zatěžovat státní rozpočet nad schválený 
rámec. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K bodu 12 a 13 (§ 26 odst. 3 a 4, § 28 odst. 3) 
Článek 77 nařízení 1306/2013 dává možnost ukládat příjemcům 
podpory správní sankce ve formě „snížení částky podpory“, což 
předkladatel promítá do ustanovení § 26 odst. 3 a 4, a § 28 odst. 3. 
Zmíněný článek nařízení neuvádí konkrétní výši této správní 
sankce, ale konstatuje, že „správní sankce musejí být přiměřené a 
odstupňované podle závažnosti, rozsahu, trvání …“. Dle 
uvedených ustanovení návrhu nařízení vlády bude možné uložit 
sankce snížení dotace v příslušném kalendářním roce o 3 % nebo 
o 25 %. Odůvodnění však neobsahuje zdůvodnění způsobu určení 
výše procent pro snížení dotace, požadujeme doplnit. 

Akceptováno. 
Navrhovaná výše sankcí ukládaných při nesplnění 
podmínek vychází z již zavedeného sankčního systému, 
který je popsán v § 25 – 33 NV 75/2015 Sb. § 25 pak 
v odstavci 1 zavádí škálování sankcí do úrovní 3 %, 10 
%, 25 %, 50 %, neposkytnutí dotace v daném roce a 
vyřazení ze závazku.  
Výše sankcí je odvislá od rozsahu, závažnosti a trvalosti 
nesplnění podmínek.  
Minimální výše ukládané sankce je ustanovena v čl. 64 
odst. 7 písm. b) nařízení 1306/2013. Následující 
odstupňování sankcí vychází z výše uvedeného principu 
zvážení rozsahu, závažnosti, trvání a opakování 
porušení, který je zaveden článkem 64 odst. 5 nařízení 
č. 1306/2013. 
Sankce v minimální stanovené výši je v souladu s výše 
uvedeným principem zvážení rozsahu, závažnosti, trvání 
a opakování porušení ukládána za nejméně závažná 
porušení, která svým charakterem neohrožují dosáhnutí 
cílů jednotlivých dotačních titulů.  
Takto nastavený sankční systém byl schválen vládou ČR 
v rámci schválení NV 75/2015 Sb. v roce 2015, kterým 
byla Agroenvironmentálně-klimatická opatření na národní 
úrovni implementována.  
Na tento již zavedený a vládou ČR schválený sankční 
systém navazuje změna NV 75/2015 Sb. navrhovaná 
v bodech 12 a 13.  

2. K Odůvodnění (Obecná část) 
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, a to na straně č. 2 i č. 3. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky.  
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3. K výkaznictví: 
V rozdílové tabulce uvedené prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 809/2014 není v bodové novele podchyceno celexovým číslem. 
Nutno doplnit. Na straně 2 rozdílové tabulky je dále vhodné opravit 
překlep v celexovém čísle 32013R1306. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K Odůvodnění (Zvláštní část, bod 1) 
V textu odůvodnění k bodu 1 doporučujeme odstranit třetí větu, 
která je duplicitní k větě první. 

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.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  
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Úřad na 
ochranu 
osobních údajů 

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 

K § 21 - Podopatření biopásy 
(5) Žadatel vytvoří biopás 
a) o šíři 
1. nejméně 6 metrů, 
2. nejvýše 24 metrů, přičemž na části příslušného dílu půdního 
bloku, na které není vytvořen biopás, pěstuje hlavní plodinu 
odlišného druhu od druhů použitých ve směsi osiva pro biopás. 
Odůvodnění: V rámci této podmínky je nutné odlišit použitou směs 
osiva pro biopás a plodiny pěstované jako hlavní plodina. Je-li 
směsí pro biopás oset celý DPB, nelze při kontrole na místě:  

- ověřit způsobilou plochu biopásu 
- rozeznat hranici biopásu 
- ověřit podmínku šíře biopásu 24 metrů 
- ověřit podmínku vytvoření biopásu nejméně 50 metrů od 

dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu 
uvnitř příslušného DPB 

V důsledku tak nelze na daný DPB poskytnout dotaci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Připomínku a návrh ve stávající podobě nelze 
akceptovat, neboť ve směsech pro biopásy jsou 
zastoupeny i plodiny, které se běžně pěstují jako hlavní 
plodiny (např. slunečnice). Předloženým návrhem by 
došlo k zamezení jejich pěstování na dílech půdních 
bloků, na kterých je realizován biopás, což by mělo 
negativní efekt jak na zemědělské hospodaření žadatele, 
tak na realizaci tohoto dotačního podopatření. 
Ve smyslu připomínky předkladatel navrhuje úpravu ve 
znění: „, přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, 
na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze 
směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována 
samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem“.  
Rozpor byl odstraněn. 

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.  
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Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

 Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek. 
 

 

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců 

Bez připomínek.  

Národní síť 
Místních 
akčních skupin 

Bez připomínek.  

Česká asociace 
ochrany rostlin 

Bez připomínek.  
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Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

Bez připomínek.  

Ovocnářská 
unie 

Bez připomínek.  

Svaz Ekovín Bez připomínek.  

Agentura 
ochrany přírody 
a krajiny 

Bez připomínek.  

BioSAD Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 27. února 2019 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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