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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování 
zemědělské půdy 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. 27430/2019-MZE-11193, ze dne 18. června 2019, s termínem dodání stanovisek do 
10. července 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
financí 

1. K čl. I bodu 3: 
Obsah § 12 odst. 3 je podle našeho názoru třeba zařadit jako 
přechodné ustanovení. Současně je třeba slova „ke dni“ nahradit 
slovy „přede dnem“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Toto ustanovení stanovuje postup pro poskytování 
dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení 
zemědělské výroby na porosty založené podle nařízení 
vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení. Závazek je desetiletý a 
je potřeba zajistit, aby plnění podmínek stanovených pro 
dotace na péči a za ukončení zemědělské výroby bylo 
vyhodnocováno podle právních předpisů platných v době 
založení lesního porostu, na který jsou tyto navazující 
dotace poskytovány. Podle tohoto ustanovení budou 
dotace poskytovány opakovaně po celou dobu závazku. 

2. K čl. II: 
Pokud bude přijata připomínka č. 1, je třeba v čl. II označit 
dosavadní odstavec 3 v § 12 jako bod 1 čl. II a dosavadní text v čl. 
II jako bod 2, a to zřejmě v naznačeném pořadí. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vypořádání viz bod 1. 

3. K čl. II:  
V čl. II doporučujeme na druhém řádku v zájmu symetrie dikce 
vypustit slovo „vlády“. 

Akceptováno. 
Text přechodného ustanovení byl upraven ve smyslu 
připomínky. 

4. K čl. III: 
Účinnost nařízení vlády doporučujeme stanovit pevným datem, 
např. 1. září nebo 1. října 2019. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text účinnosti je stanoven v souladu s čl. 53 
Legislativních pravidel vlády a rovněž s ohledem na 
zajištění nejbližšího možného termínu nabytí účinnosti. 
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5. K předkládací zprávě: 
Do předkládací zprávy doporučujeme doplnit, že s ohledem na 
legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou 
předpokládány zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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, k Čl. II Přechodné ustanovení: 
Navrhované přechodné ustanovení doporučujeme uvést v tomto 
znění: „Řízení o žádostech o dotaci na založení lesního porostu 
zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, a do tohoto 
dne pravomocně neskončená, se dokončí a práva a povinnosti 
s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 185/2015 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované doplnění je podle našeho názoru 
nadbytečné. Stejný názor zastává také Úřad vlády odbor 
vládní agendy, který připravuje stanovisko předsedy LRV 
(předchozí zkušenosti). 

2. K předkládací zprávě a k odůvodnění: 
V druhém a třetím odstavci předkládací zprávy doporučujeme ve 
zde uvedených názvech vyhlášek slova „o zpracování oblastních 
plánu rozvoje lesů“ nahradit slovy „o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů“. Zároveň doporučujeme upravit stejným způsobem 
názvy daných vyhlášek i v odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění a předkládací zprávy byl upraven ve 
smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
vnitra 

 1. K čl. I bodu 3 – k § 12 odst. 3: 
Požadujeme ustanovení odstavce 3 přeformulovat. Není nám zcela 
zřejmý význam věty „Dotace ... se posuzuje podle …“ tj., zda se 
mají podle daného nařízení vlády posuzovat podmínky poskytnutí 
dotace anebo zda se má podle daného nařízení vlády poskytovat 
sama dotace (či zda se mají žádosti o poskytnutí dotace posuzovat 
podle daného nařízení vlády). Doporučujeme proto upravit 
předmětné ustanovení podle záměru předkladatele, a to například 
tak, že se slovo „posuzuje“ nahradí slovem „poskytuje“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. I bodu 3 – k § 12 odst. 3: 
Slovo „platného“ požadujeme nahradit slovy „, ve znění účinném“, 
neboť posuzování předmětných dotací podle nařízení vlády, které 
je platné, a nikoli účinné ke dni doručení žádosti o poskytnutí 
dotace na založení lesního porostu, nelze považovat za vhodné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 3 – k § 12 odst. 3: 
V souladu s § 5 novelizovaného nařízení doporučujeme nahradit 
slova „žádosti o dotaci“ slovy „žádosti o poskytnutí dotace“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodům 1 a 2 – k § 4 odst. 4 a § 5 odst. 4: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo snazší ustanovení § 4 a § 5 
s požadovanou účinností od roku 2021 z novelizovaného 
prováděcího právního předpisu vypustit. Není nám zcela jasný účel 
zachování předmětných ustanovení. Na dosud podaná ohlášení a 
žádosti by se i po jejich vypuštění dle přechodného ustanovení 
stále vztahovala úprava účinná dle stávajícího znění.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Těmito novelizačními body je umožněno uzavření příjmu 
nových ohlášení vstupu do opatření zalesňování 
zemědělské půdy a žádostí o poskytnutí dotace na 
založení lesního porostu od roku 2021. Nařízení vlády 
implementuje opatření zalesňování a zakládání lesů z 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 
které, jak vyplývá z uvedeného časového rozpětí, končí 
rokem 2020. Trvání období je stanoveno nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Pro 
nové programové období bude umožněno čerpat dotace 
na základě nových nařízení vlády.   
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5. K čl. I bodům 4 a 5 – k přílohám č. 1 a č. 2: 
Navrhujeme v daných novelizačních bodech za slovo „Příloze“ 
vložit chybějící text „č.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Doporučujeme přechodné ustanovení formulačně upravit dle § 5 
daného nařízení, tedy slova „o žádostech o dotaci“ nahradit slovy 
„o žádostech o poskytnutí dotace“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
  

 

Úřad vlády – 
ministryně a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace obecně: 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) v této 
podobě nesplňuje požadavky zakotvené v Obecných zásadách pro 
hodnocení dopadů regulace. ZZ RIA je nepřehledná, 
nesrozumitelná a špatně strukturovaná. Doporučujeme zaměřit se 
především na část 1.2 Definice problému, ze které nevyplývá 
problém, ale spíše popis současného právního stavu. 
Doporučujeme vysvětlit problém, respektive nezbytnost novelizace 
právní úpravy stručně a co možná nejsrozumitelněji a teprve poté 
se pouštět do dílčích podrobností. 

Akceptováno. 
Text Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byl 
upraven ve smyslu připomínky. 

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K odůvodnění: 
Předkladatelem v odůvodnění uvedený výčet předpisů EU, kterých 
se návrh nařízení vlády dotýká, obsahuje rovněž nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 807/2014, která však již byla novelizována a je tedy nutné název 
těchto předpisů doplnit dovětkem „v platném znění“. To se týká 
výčtu uvedeného v odůvodnění na str. 2 i 3, a dále též výčtu 
v rámci Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) na 
str. 2. 

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 

K § 5 odst. 2: 
Navrhujeme za písm. l) vložit nové písm. m), které zní: 
 „Sdělení žadatele, uvádějící převažující hospodářský soubor, 
podle kterého provede výsadbu na každém DPB v projektu 
zalesnění, na základě odborného stanoviska Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných 
pozemků.“.  
Odůvodnění: Úpravou přístupu k žadatelům, u nichž byla podána 
žádost s nepodporovaným CHS došlo k zvýšení náročnosti úkonů, 
které musí Fond v rámci administrace a kontrol na místě provádět. 
Podle současné metodiky ÚHUL na jednom dílu půdního bloku 
může být stanoveno více SLT, resp. CHS. Toto odborně správné 
stanovení však vede k velmi problematické administraci při 
provádění jak softwarových kontrol, tak kontrol na místě  
Z tohoto důvodu byla také ze strany MZe zaslána „Žádost o úpravu 
metodiky stanovení SLT v rámci stanovení typologického zařazení 
při zalesňování“ (dopis č.j. 40530/2018-MZE-14131) na ÚHÚL, na 
základě kterého ale k úpravě vnitřní metodiky “typologického 
zařazení“ ze strany ÚHÚL nedošlo. Na základě výše uvedeného je 
nutné k umožnění kontroly na místě a řádné administraci dotace 
upravit NV tak, že v rámci jednoho DPB žadatel určí převažující 
cílový hospodářský soubor a podle něj provede výsadbu na celém 
dílu půdního bloku. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zalesňování zemědělské půdy musí probíhat v souladu 
s platnými právními předpisy. Pokud je v souladu s 
právními předpisy týkajícími se lesního zákona a 
zalesňování na jednom DPB uvedeno několik CHS, není 
možné, aby žadatel o dotaci si sám upravoval projekt a 
celý DPB zalesňoval podle jednoho, byť převažujícího, 
cílového hospodářského souboru.  
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že rok 
2020 je posledním rokem příjmu žádostí o dotaci na 
založení lesního porostu. Navrhovanou úpravou by se 
pouze zvýšila administrativní náročnost jak na straně 
SZIF (např. nový přístup k posuzování žádostí, kontrola 
zda je vybrán převažující CHS), tak na straně žadatele 
(např. nutnost úpravy již schváleného projektu atd.). 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  
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Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  
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Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Navrhujeme doplnit do § 5 odst. 2 za písm. l) další ustanovení 
v podobě písm. m) a to následujícího znění: 
„m) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody v případě, že 
žadatel hodlá zalesnit pozemky, které se nacházejí na území 
vyhlášené evropsky významné lokality“. 
(s odkazem na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 
Odůvodnění: Evropsky významné lokality vyhlášené jsou dle 
ustanovení § 45c výše uvedeného zákona chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k 
závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení 
evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů 
vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a 
aby nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by mohly 
vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo tyto 
zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. 
Mezi zásahy, které by mohly způsobit výše uvedené nežádoucí 
důsledky, může v některých případech patřit právě zalesnění, 
zejména tam, kde je předmět ochrany vázán na nelesní typy 
biotopů, typicky trvalé travní porosty různého typu (nivní louky, 
stepní trávníky apod., v závislosti na nárocích konkrétního 
předmětu ochrany EVL). Každé plánované zalesnění na území 
EVL, zvláště pak je-li vyhlášena za účelem ochrany některého z 
"nelesních" evropsky významných druhů (stanovišť), by proto 
jednoznačně mělo být předmětem posouzení příslušného orgánu 
ochrany přírody. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V rámci procesu převodu zemědělské půdy na pozemky 
určené pro plnění funkcí lesa, který vlastník nebo 
nájemce zalesňovaného pozemku musí dodržet i 
v případě, že nežádá o dotace z PRV, se k projektu 
zalesnění vyjadřují místně příslušné orgány státní správy  
- orgán ochrany zemědělského půdního fondu, stavební 
úřad, orgán státní správy lesů a také orgán ochrany 
přírody, které jsou seznámeny s místními podmínkami a 
potřebami spravovaných regionů.  
Zajištění závazného stanoviska k zalesnění ze strany 
orgánů ochrany přírody je ošetřeno v rámci závazného 
legislativního procesu (rozhodnutí o změně využití území 
podle stavebního zákona). V případě, že žadatel 
zalesňuje pozemek menší než 300 m2, dokládá namísto 
rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 5 
odst. 2, písm. l) nařízení vlády).  
V nařízení vlády nemohou být stanoveny další podmínky, 
které by zadávaly povinnosti pro jiné orgány státní správy 
nad rámec zákonných požadavků. Domníváme se, že 
vyjádření orgánu ochrany přírody v rámci procesu 
vyjímání ze ZPF je dostatečné a povinnost předkládání 
dalšího vyjádření a jeho kontroly ze strany SZIF by 
představovala pouze další navýšení administrativní 
zátěže, a to jak na straně žadatele, tak i na straně SZIF. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEDKB92Q)



10 
 

V řadě případů by bylo zalesnění příslušné části EVL (v extrémním 
případě dokonce pozemků, na kterých byl "nelesní" předmět 
ochrany vymezen) zcela nežádoucí a v rozporu s výše uvedeným 
ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., neboť naplňuje znaky 
závažného či nevratného poškození evropských stanovišť nebo 
stanovišť evropsky významných druhů. Zalesnění takových 
pozemků by bylo v rozporu se záměrem předkládaného NV a 
celého podopatření Zalesňování a zakládání lesů, které jako jeden 
z důvodů zřízení finanční podpory uvádí právě posílení biodiverzity 
krajiny rozšířením zalesněných ploch. V případě zalesnění ploch 
určených pro ochranu nelesních druhů či stanovišť by naopak 
došlo k ohrožení biodiverzity, která je navíc předmětem ochrany 
příslušné EVL. Takový postup by byl mj. příkrém rozporu s 
požadavky směrnice Rady 92/43úEHS, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a plane rostoucích rostlin. To, že 
by z tohoto pohledu zcela nežádoucí zalesnění dokonce mělo být 
předmětem finanční podpory, je pak zcela absurdní. 
Případný souhlas tohoto orgánu by proto měl být v případě 
zalesnění pozemků na území EVL nedílnou součástí žádosti o 
poskytnutí dotace, neboť nelze v takovém případě spoléhat 
například na příznaky uvedené v LPIS. Evidence půdy sice 
označuje "území vhodné k zalesnění", ale tato vhodnost je 
definována na základě zcela odlišných kritérií. Není nám známo, že 
by tato problematika byla ošetřena v rámci platné legislativy 
nějakým jiným způsobem. 
Tolerováním, resp. legalizací takového postupu prostřednictvím 
předkládaného NV se Česká republika mj. vystavuje nebezpečí 
uplatnění infringementu ze strany EK. 

 

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  
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Výzkumný ústav 
meliorací a 
ochrany půdy, 
v.v. i. 

Bez připomínek.  

Lesy České 
republiky 

Bez připomínek.  

Ústav pro 
hospodářskou 
úpravu lesů 

Bez připomínek.  

Sdružení 
vlastníků 
obecních a 
soukromých 
lesů 

Bez připomínek. 
 

 

Vojenské lesy a 
statky, s.p.) 

Bez připomínek. 
 

 

Sdružení 
lesních školkařů 
ČR 

Bez připomínek. 
 

 

Výzkumný ústav 
lesního 
hospodářství a 
myslivosti, v.v.i. 

Bez připomínek. 
 

 

V Praze dne 2. září 2019 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEDKB92Q)


	Resort



