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IV.
ODŮVODNĚNÍ
OBECNÁ ČÁST
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny
Nařízení vlády upravuje národní podmínky systému podmíněnosti. Zároveň jsou tímto
předpisem požadavky na hospodaření a podmínky standardů dobrého zemědělského
a environmentálního stavu půdy adaptovány podle základního rámce stanoveného
evropským předpisem. Pro ucelené a přehledné vyjádření způsobu vyhodnocování
dodržování stanovených podmínek na základě zjištění kontrolních orgánů jsou předpisem
uvedeny tabulky hodnocení jednotlivých požadavků.
Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je upravit odpovídající části předpisu
v jednotlivých přílohách pro přesnější nastavení kontrolních podmínek a jejich hodnocení.
Zpřesnění podmínek a hodnocení reaguje na případy ze správní praxe anebo vzešlo
z praktických zjištění z uplynulého kontrolního období.
Kontrola podmíněnosti zajišťuje zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního
prostředí tím, že „podmiňuje“ získání plné výše vybraných zemědělských podpor
dodržováním povinných požadavků na hospodaření podle vybraných aktů z oblastí životního
prostředí a změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních
podmínek zvířat a udržováním půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu.
V příloze č. 2 nařízení vlády se za účelem posílení realizace pozemkových úprav
doplňuje DZES 5 o nový požadavek.
V příloze č. 2 nařízení vlády se za účelem vyšších environmentálních výsledků
podmíněnosti rozšiřuje působnost standardu dobrého zemědělského a environmentálního
stavu půdy č. 7 d) na veškerou standardní ornou půdu. V prvním kroku zavedení, tzn. pro rok
2020, je standard zacílen na plochy nejohroženější, jako jsou plochy silně a mírně erozně
ohrožené. To představuje přibližně 25 % standardní orné půdy. Nově, v zájmu posílení
diverzity krajiny, bude od roku 2021 uplatňován na veškeré výměře.
V příloze č. 2 nařízení vlády se z důvodu vyšší agroenvironmentální funkce travních
porostů zařazuje návrhem novely pro standard DZES 7 (krajinné prvky, invazní rostliny
a souvislá plocha erozně ohrožené půdy) výjimka z aplikace podmínek 7d standardu, a to
pro díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou
pěstovány trávy.
Dále je v příloze č. 2 nařízení vlády z důvodu zvýšení environmentální účinnosti
podmínky standardu 7d a většího synergického efektu opatření PRV (AEKO) navrženo
upřesnění výjimky k těmto podmínkám. Podle aktuálně platné výjimky se má za to, že
podmínky jsou zároveň splněny, pokud žadatel naplňuje některý z postupů stanovených § 21
a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (biopásy, ochrana čejky chocholaté). Upřesnění nově
omezuje použití této výjimky na určitou velikostní kategorii DPB.
V příloze č. 3 nařízení vlády je návrhem novely uvedena technická úprava pro
hodnocení trvalosti u požadavku na hospodaření, kterým je posuzován počet odborně
způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata. Změna pro hodnocení trvalosti vyplývá
z legislativní úpravy souvisejících národních předpisů.
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V příloze č. 4 nařízení vlády se dále navrhované úpravy dotýkají podmínek standardu
DZES 3 v části hodnotící tabulky pro tento standard. Úprava nově zahrnuje pro podmínku 3a
standardu (manipulace se závadnými látkami) hodnocení předložení schváleného plánu
opatření pro případ havárie. Doplnění hodnocení je uvedeno pro malý rozsah a závažnost
podmínky 3a standardu. Pro hodnocení podmínky 3c standardu (skladování závadných
látek) je uvedeno zpřesnění v souladu se zákonnou úpravou, kdy se kontrola skladování
závadných látek týká rovněž jejich použitých obalů. V tomto smyslu je doplněno hodnocení
rozsahu případného zjištění nedodržení podmínky. Formulační zpřesnění hodnocení je také
uvedeno u střední a velké závažnosti hodnocení plnění podmínky 3c standardu pro případy
prokázaného znečištění. V neposlední řadě úpravy zahrnují potřebná rozšíření možností
hodnocení trvalosti u podmínek 3a a 3c standardu. K úpravě hodnocení DZES 3 bylo
přistoupeno z důvodu potřeby zpřesnění a lepšího vymezení hodnocení v návaznosti na
zákonnou úpravu § 39 zákona o vodách, dále na základě podnětů z kontrolní praxe.
Platnou právní úpravu tvoří přímo použitelné předpisy Evropské unie v systému kontrol
podmíněnosti (tzv. Cross Compliance). Těmito obecně závaznými a přímo použitelnými
předpisy Evropské unie jsou:
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008,
• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova
a podmíněnost,
• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova
a podmíněnost.
Výše uvedené předpisy Evropské unie stanovují základní pravidla pro provádění kontrol
podmíněnosti a jejich promítnutí do administrativního procesu poskytování dotací (ve smyslu
stanovení míry snížení dotace, v případě zjištění porušení podmínek předpisů, které jsou
předmětem kontrol podmíněnosti).
Nařízení (EU) č. 1306/2013 v Příloze II definuje, podle jakých předpisů Evropské unie
(aktů) a jejich částí (článků), mají být stanoveny požadavky, které jsou předmětem kontrol
podmíněnosti. Tyto předpisy jsou rozděleny do oblastí pravidel podmíněnosti podle čl. 93
nařízení č. 1306/2013 a návazně podle Přílohy II tohoto nařízení. Jednotlivé oblasti tvoří
základ pro vyhodnocení míry snížení dotace.
Nařízení (EU) č. 1306/2013 následně vymezuje jako součást pravidel podmíněnosti
i požadavky podle standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu, dále
v Příloze II stanoví počet standardů, které mají být uplatňovány a jejich zaměření, které má
být na národní úrovni dopracováno. Standardy jsou zařazeny do stanovených oblastí
společně s požadavky podle aktů.
Zajištění provádění kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) je nezbytnou součástí
administrace dotací, kterou provádí Fond. Vlastní kontroly podmíněnosti jsou na základě
§ 4c a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
prováděny příslušnými kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí
stanovených zvláštními zákony (Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká plemenářská
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inspekce a Česká inspekce životního prostředí). Výsledky těchto kontrol jsou podle
příslušných předpisů Evropské unie poskytovány Fondu při rozhodování o poskytování
dotace.
Dodržování požadavků podle aktů a standardů pravidel podmíněnosti je pro české
zemědělce podmínkou pro čerpání plné výše přímých plateb, tj. jednotné platby na plochu,
některých podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje venkova a podpor společné
organizace trhu s vínem. Systém kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) platí nejenom
pro vyplácení přímých plateb, ale také pro vyplácení některých podpor v rámci Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Uplatnění sankcí podle čl. 92 nařízení
(EU) č. 1305/2013 se nevztahuje na podporu za účelem zachování a udržitelného využívání
a rozvoje genetických zdrojů v zemědělství (čl. 28 odst. 9 nařízení (EU) č. 1305/2013).
Návrh novely nařízení vlády se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády
na rok 2019 (příloha č. 1 usnesení vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018, str. 33 bod 11).
Předkládaný návrh novely nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby),
kteří podají žádost o přímé platby, o podporu z některých opatření Programu rozvoje
venkova nebo o podporu v rámci některých opatření společné organizace trhu s vínem.
Počet takto dotčených subjektů je přibližně 30 tisíc. Předkládaný návrh nebude mít vliv na
zvýšení aktivity dozorových orgánů zajišťujících kontroly podmíněnosti, neboť ty je
vykonávají již v současnosti.
O přímé platby, o podporu z některých opatření Programu rozvoje venkova nebo
o podporu v rámci některých opatření společné organizace trhu s vínem žádá žadatel Fond
podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Fond je podle příslušných předpisů Evropské unie a podle zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem k poskytování dotací
financovaných z prostředků Evropské unie.
Ročně je v rámci tohoto nařízení posuzováno cca 2 500 žadatelů o dotace tj. stanovené
minimální míry kontrol nejméně 1 % všech zemědělců, kteří podali žádost o podporu v rámci
režimů podpory pro přímé platby a 1 % žadatelů, kteří podali žádost o podporu v rámci
společné organizace trhu s vínem.
Návrh novely nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován se
zástupci dotčených odborných útvarů Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského
intervenčního fondu, kteří s návrhem souhlasí.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje.
Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b
odst. 2a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1
odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů.
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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
Předložený návrh novely nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem ČR
a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána.
Návrh novely nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito
předpisy Evropské unie:
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES)
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova
a podmíněnost,
• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova
a podmíněnost.
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii
bezprostředně aplikovatelná. 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.
Předkládaný návrh novely nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace).
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na
životní prostředí
Návrh novely nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady na státní rozpočet, na
ostatní veřejné rozpočty.
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.
Co se týče návrhu nového požadavku standardu DZES 5 týkajícího se pozemkových
úprav, pak probíhá v tuto chvíli analýza datových zdrojů. Náklady budou stanoveny
v závislosti na technickém řešení. Odbor zemědělských registrů MZe odhaduje náklady na
implementaci do LPIS na cca 0,5 mil. Kč. Při dalším projednávání bude Státní pozemkový
úřad i Ministerstvo zemědělství usilovat o co nejúčelnější nastavení.
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Návrh novely nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady a dopady na životní
prostředí.
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se,
že mohou být mírně zvýšené. V souvislosti s prováděním kontrol podmíněnosti není
vyloučena možnost nárůstu zjištěných pochybení v dodržování požadavků a standardů
a následného krácení podpor. Požadavky zařazené do kontrol podmíněnosti jsou však
zemědělcům známy již řadu let.
Návrh novely nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Návrh novely nařízení vlády nebude mít sociální dopady. Stanovené kontrolní body
k provádění kontroly podmíněnosti jsou připravovány na základě shody se zástupci
výzkumných institucí, gestorů Ministerstva zemědělství a Fondu tak, aby požadavky, jejichž
případné nedodržování může mít vliv na výši poskytovaných přímých podpor, některých
podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje
venkova, byly splňovaly jak požadavky legislativy, tak byly pro zemědělské subjekty
splnitelné a nekolidovaly s ověřenými zemědělskými postupy.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu
se zákazem diskriminace.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Návrh novely nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani
nemění způsob nakládání s nimi.
Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního
rizika.
Předkládaný návrh novely nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů,
které má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani
administrátora dotací.
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací
stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
a zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších
předpisů, jakož i regulací stanovených právem Evropské unie.
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně
kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace.
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Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace.
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle
správního řádu.

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky.

K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA,
nejen s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, že tento
legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 bez
požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Čl. I
K bodům 1 a 2 - Příloha č. 2:
V příloze č. 2 „Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů pro oblasti pravidel
podmíněnosti“ předkládaného návrhu novely nařízení vlády je uvedeno znění standardů
podle národních specifik a v souladu s vymezením v příloze II nařízení (EU) č. 1306/2013.
Předkládaný návrh novely nařízení vlády upravuje:
Standard č. 5
DZES 5 se doplňuje o nový požadavek na dodržování protierozních opatření stanovených
v rámci pozemkových úprav. Změna standardu je navrhována s ohledem na zvyšující se
požadavky na ochranu půdy, zejména za účelem posílení realizace pozemkovým úprav.
Standard č. 7
Za účelem vyšších environmentálních výsledků podmíněnosti se rozšiřuje působnost
standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy č. 7 d) na veškerou
standardní ornou půdu. V prvním kroku zavedení je pro rok 2020 standard zacílen na plochy
nejohroženější, jako jsou plochy silně a mírně erozně ohrožené, což představuje přibližně 25
% standardní orné půdy. Nově, v zájmu posílení diverzity krajiny, bude od roku 2021
uplatňován na veškeré výměře. Rozšíření působnosti standardu napomůže zvýšit
ekologickou stabilitu zemědělské krajiny, navíc přispěje ke zmírnění klimatických změn a
přizpůsobení se těmto změnám. Navržená výměra 30 ha odpovídá optimální rozloze
obhospodařovaného pozemku, která je podle odborných studií udávána v rozmezí 20 – 40
ha.
Pro standard DZES 7 je doplněna výjimka z aplikace podmínky pro díl půdního bloku
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na
semeno.
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Z důvodu vyšší agroenvironmentální funkce travních porostů a jejich významu pro
biodiverzitu, biotopy pro živočichy, tvorbu zemědělské krajiny a výraznou protierozní funkci je
pro tyto plochy navrhována výjimka z uplatnění tohoto standardu.
Pro znění standardu DZES 7 je dále upřesněna již stávající výjimka, kdy podmínky
standardu 7d nemusí plnit žadatel na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (biopásy,
ochrana čejky chocholaté). Upřesnění omezuje použití této výjimky na určitou velikostní
kategorii dílů půdních bloků, a to na základě vyhodnocení příjmu žádostí z roku 2019.
Účelem navrhované změny je zvýšení environmentální účinnosti standardu a většího
synergického efektu opatření PRV (AEKO).
K bodu 3 - Příloha č. 3:
Tato příloha obsahuje hodnocení porušení kontrolovaných povinných požadavků na
hospodaření podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti stanovených přílohou č. 1 k tomuto
nařízení, jejichž dodržování je pro žadatele přímých plateb, plateb pro opatření Programu
rozvoje venkova, anebo podpor v rámci společné organizace trhu s vínem v souladu s čl. 92
nařízení (EU) č. 1306/2013 povinné. Zjištěná porušení budou příslušným kontrolním
orgánem v souladu s čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 640/2014 hodnocena podle rozsahu, závažnosti a trvalosti. Hodnocení je rozděleno do
stupňů malé, střední nebo velké, u trvalosti pak odstranitelné nebo neodstranitelné, které je
následně zohledňováno při dalším vyhodnocení ke stanovení výše sankce.
Předkládaný návrh novely nařízení vlády upravuje:
Poř. číslo aktu 13, poř. číslo požadavku 1
Je navrženo zrušení kritéria hodnocení Trvalost ve stupni Odstranitelná z důvodu
nedostatku v národní legislativní úpravě pro aplikaci „systému včasného varování“ v případě
zjištěného porušení požadavku.
K bodům 4 až 6 - K příloze č. 4:
Tato příloha obsahuje hodnocení porušení kontrolovaných požadavků standardů
dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy pro oblasti pravidel podmíněnosti
stanovených přílohou č. 2 k tomuto nařízení, jejichž dodržování je pro žadatele přímých
plateb, plateb pro opatření Programu rozvoje venkova, anebo podpor v rámci společné
organizace trhu s vínem v souladu s čl. 92 nařízení (EU) č. 1306/2013 povinné.
Hodnocení požadavků standardů vymezených v souladu s rámcem přílohy II nařízení
(EU) č. 1306/2013 stanoví míru porušení jednotlivých požadavků zejména s ohledem na
dopady zemědělské činnosti na životní prostředí.
Předkládaný návrh novely nařízení vlády upravuje:
Hodnocení standardu č. 3a
Povinnost disponovat schváleným plánem opatření pro případ havárie má uživatel
závadných látek, který s těmito látkami zachází ve větším rozsahu nebo kdy zacházení
s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody na základě
ustanovení § 39 zákona o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Jedná se o základní
povinnost v oblasti ochrany vod dle § 39 zákona o vodách. K zohlednění zpracování
havarijních plánů do hodnocení standardu DZES 3a, tedy v rámci hodnocení tohoto zda
žadatel při manipulaci se závadnými látkami zajistil ochranu povrchových a podzemních vod,
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blízkého okolí a životního prostředí, dochází na základě podnětu z kontrolní praxe, kdy podle
vyjádření ÚKZÚZ část žadatelů, u kterých je realizována kontrola DZES 3, schváleným
havarijním plánem nedisponuje. Úprava povede k nápravě výše popsaného stavu a zároveň
zajistí lepší prevenci v oblasti znečištění vod závadnými látkami ze zemědělství. Nelze
vyloučit, že navržená úprava bude mít za důsledek přechodné navýšení nálezů porušení
u standardu DZES 3.
Další navrhovanou úpravou v hodnocení standardu DZES 3a je doplnění možností
hodnocení porušení s ohledem na trvalost takovým způsobem, který zajistí účelnou aplikaci
právního rámce EU pro podmíněnost a umožní lépe hodnotit některé případy porušení
v případě kombinace malého rozsahu a malé závažnosti.
Požadavky standardů 3c
V návrhu došlo k úpravě hodnocení DZES 3c. U hodnocení rozsahu malého došlo
ke zpřesnění hodnocení, tak aby lépe postihoval jednotlivé případy dané § 39 zákona
o vodách.
Tato úprava si klade za cíl zpřesnění hodnocení v návaznosti na § 39 odst. 5 zákona
o vodách je úprava hodnocení rozsahu porušení standardu DZES 3c, a sice přesnější
vymezení skladových prostorů, kde nově bude uvedeno, že se jedná o skladovací prostory
pro skladování závadných látek a jejich použitých obalů. Důvodem je zajistit řádný nástroj
pro postižení porušení podle výše zmíněného § 39 odst. 5 zákona o vodách.
U hodnocení střední a velké závažnosti došlo z důvodu postižení všech relevantních
případů kontrolní praxe k náhradě hodnocení, které spočívá v rozšíření možností
konstatování znečištění, které by mělo být nejen viditelné, ale v některých případech by mělo
postačit, aby bylo prokázané.
Další navrhovaná úprava hodnocení DZES 3c se týká hodnocení porušení
kontrolovaných požadavků podle standardů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení - DZES 3c –
Trvalost. Cílem této úpravy je zajistit rozšíření možnosti hodnocení standardu DZES 3c,
takovým způsobem, který zajistí účelnou aplikaci právního rámce EU pro podmíněnost
a umožní lépe hodnotit některé případy porušení.
Hodnocení standardu č. 5
DZES 5 se doplňuje o nový požadavek na dodržování protierozních opatření
stanovených v rámci pozemkových úprav. Změna standardu je navrhována s ohledem na
zvyšující se požadavky na ochranu půdy, zejména za účelem posílení realizace
pozemkovým úprav.
Čl. II
Stanovuje se, že 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.
Čl. III
Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 1. 2020 s výjimkou ustanovení čl. I
bodu 1, pokud jde o přílohu č. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
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