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

 
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. 38755/2019-MZE-11193, ze dne 10. října 2019, s termínem dodání stanovisek do 
1. listopadu 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek.  

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. Absence závěrečné zprávy z dopadů regulace (RIA) 
v materiálu: 
Součástí materiálu není závěrečná zpráva z dopadů regulace 
(RIA), přičemž odůvodnění se její absencí nezabývá. Do materiálu 
by tak měla být závěrečná zpráva z dopadů regulace (RIA) 
doplněna, případně by v odůvodnění měly být uvedeny důvody, pro 
které nebyla závěrečná zpráva z dopadů regulace (RIA) 
vypracována.  

Vysvětleno. 
Jedná se o legislativní úkol Ministerstva zemědělství 
obsažený v Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 
jako bod 10 bez požadavku na zpracování Hodnocení 
dopadů regulace (RIA). 
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2. Absence rozdílové tabulky v materiálu: 
Návrh nařízení je implementačním právním předpisem, jak 
předkladatel ostatně uvádí také v odůvodnění v obecné části, ale 
také ve zvláštní části u bodů 5 a 6. Z přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel vlády poté vyplývá, že v takových případech je součástí 
každého nařízení vlády rozdílová tabulka. Materiál rozdílovou 
tabulku neobsahuje a je tak třeba rozdílovou tabulku k materiálu 
doplnit. 

Vysvětleno. 
Jedná se o legislativně technickou novelu a v tomto 
smyslu bylo upraveno odůvodnění. 

3. Absence srovnávacích tabulek v materiálu: 
Z obdobných důvodů jako u připomínky k absenci rozdílové tabulky 
by měly být do materiálu doplněny srovnávací tabulky. Uvedené 
vyplývá z čl. 14 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády ve 
spojení s čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády, dle 
kterého se k návrhu připojí srovnávací tabulky ke všem dotčeným 
předpisům Evropské unie. 

Vysvětleno. 
Jedná se o legislativně technickou novelu a v tomto 
smyslu bylo upraveno odůvodnění. 

4. K návrhu nařízení, absence vyznačení implementačních 
ustanovení: 
Vzhledem k tomu, že odůvodnění uvádí, že materiál je materiálem 
implementačním, doporučujeme v souladu s čl. II odst. 1 přílohy č. 
5 legislativních pravidel vlády uvést celexové číslo 
implementačního ustanovení a příslušná ustanovení vyznačit 
podtržením. Rovněž z obecné části odůvodnění vyplývá, že by 
novela nařízení měla implementovat další předpisy než ty uvedené 
ve zvláštní části odůvodnění u bodů 5 a 6, jako např. Nařízení EP a 
Rady č. 1306/2013 aj. Z toho důvodu doporučujeme rovněž 
vyznačit ta ustanovení návrhu nařízení, která mají tyto další 
evropské předpisy implementovat. 

Vysvětleno. 
Jedná se o legislativně technickou novelu, odůvodnění 
bylo ve smyslu připomínky upraveno a není proto třeba 
vyznačovat implementační ustanovení. 

5. K návrhu nařízení, bodu 2., 3. a 7.: 
Novelizované ustanovení odkazuje v § 7 odst. Písm. c) a d) na 
nařízení vlády č. yyy/2019 Sb. odlišným způsobem. Obdobné platí 
pro uvedené nařízení vlády zmíněné také v bodech 3. A 7. 
Doporučujeme odkazy v jednotlivých ustanoveních sjednotit.  

Vysvětleno. 
V § 7 odst. 4 písm. c) (novelizační bod 2) je použita 
v souladu s Legislativními pravidly úplná citace, tzn., že 
je uveden úplný název předpisu. V následných 
písmenech se uvádí pouze zkrácená verze názvu 
předpisu. 

6. K návrhu nařízení, bodu 3.:  
Doporučujeme nahradit v ustanovení § 7 odst. 8 písm. d) slovo 
„navazující“ slovem „navazujícím“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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7. K návrhu nařízení, bodu 5.: 
Doporučujeme uvést v poznámce pod čarou úplný název do textu 
nově zapracovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1307/2013. 

Vysvětleno. 
Uvedení přímého odkazu v textu předpisu považujeme 
za dostačující. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 5 – k § 9 odst. 3 a 5: 
Slova „, v platném znění“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, 
neboť se jedná o zkrácenou citaci právního předpisu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. I bodu 8 – k § 23 odst. 8:  
V novelizační větě doporučujeme před text „23 odst. 8“ vložit text 
„§“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodům 9 a 10 – k příloze č. 10: 
S ohledem na to, že se nejedná o tabulku, doporučujeme slovo 
„řádek“ nahradit slovem „bod“ a slovo „řádky“ nahradit slovem 
„body“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K odůvodnění:  
Upozorňujeme, že v odůvodnění není uvedeno zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen [čl. 14 odst. 
1 písm. f) Legislativních pravidel vlády]. Doporučujeme v tomto 
směru odůvodnění doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
  

 

Úřad vlády – 
ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Z odůvodnění návrhu není zcela zřejmé, zda předkladatel 
považuje návrh za adaptační, či nikoliv. Na jedné straně totiž sice 
nevykazuje žádné ustanovení jako adaptační (podtržení, celex, 
rozdílová tabulka), na druhé straně však v obecné části 
odůvodnění na str. 2 používá spojení „Tato adaptace…“ a na str. 3 
uvádí, že „Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty 
specifické otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie 
členským státům přikázána nebo umožněna.“ 

Vysvětleno. 
Odůvodnění bylo upraveno, jedná se o legislativně 
technickou novelu, tzn., nejedná se o adaptační návrh. 

2. Je tak nezbytné upravit odůvodnění návrhu tak, aby jasně 
vyjadřovalo postoj předkladatele k možnému adaptačnímu 
charakteru návrhu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. Dále je z pohledu Legislativních pravidel vhodné, aby 
předkladatel vyčlenil zhodnocení návrhu s ústavním pořádkem ČR 
do samostatné části odůvodnění a nepřipojoval toto k zhodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. V neposlední řadě upozorňujeme, že v odůvodnění uvedené 
předpisy EU (str. 1 -3 odůvodnění návrhu) je nezbytné  z důvodu 
jejich novelizace uvádět s dodatkem „v platném znění“. Toto se 
týká nařízení č. 639/2014, 640/2014, 641/2014 a 809/2014. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. Ke srovnávacím tabulkám: 
S návrhem související srovnávací tabulky v databázi ISAP nejsou 
aktualizovány. Je nezbytné, aby gestor předmětných předpisů EU 
(v tomto případě Ministerstvo zemědělství) tyto tabulky 
aktualizoval.  
Požadujeme upravit popřípadě doplnit. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulky v databázi ISAP budou aktualizovány 
ve smyslu připomínky. 

6. K bodu 5 návrhu (§ 9 odst. 3 a 5): 
Uvedená ustanovení odkazují na články 43 odst. 11 a 44 odst. 2 a 
3 nařízení č. 1307/2013. Zejména v případě zmíněného čl. 44 
nařízení je složitější rozklíčovat, o kterého žadatele se jedná. 
Nařízení totiž odkazuje ještě na jiná ustanovení, navíc v dotčených 
ustanoveních vymezuje podmínky nikoli s ohledem na osobu 
žadatele, ale s ohledem na věcná hlediska, tj. pochopení toho, na 
koho v postavení žadatele se § 9 navrhovaného znění vztahuje, je 
komplikované. Požadujeme podrobnější vysvětlení uvést 
v odůvodnění k návrhu. 

Akceptováno 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky 
následovně: 
„Doplnění výčtu žadatelů, kteří budou mít povinnost 
uvést název plodiny ve své žádosti o platbu za 
ozelenění, také o ty žadatelé, kteří mají výjimku 
z dodržování pravidel diverzifikace plodin dle ustanovení 
evropské legislativy, tj. nařízení Komise (EU) 
č. 1307/2013. Jedná se o žadatele hospodařící v rámci 
ekologického zemědělství v souladu s čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 834/2007. Dále se jedná o zemědělce, 
na které se vztahuje výjimka z plnění diverzifikace plodin 
po posouzení poměru udržování trvalých travních 
porostů, travních porostů, leguminóz či úhoru k celkové 
zemědělské půdě či orné půdě dle článku 43 odst. 11 a 
44 odst. 2 a 3 nařízení č. 1307/2013. Důvodem návrhu 
úpravy je příprava žadatelů a platební agentury na 
budoucí změny monitoringu Společné zemědělské 
politiky od roku 2021.“ 

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.  
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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. 
 

 

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.  
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Agrární komora  1. K § 12 odst. 2: 
Žádáme o doplnění plodin lnička, jetel a tolice. 
 
Odůvodnění: Lnička je ze stejné skupiny plodin jako již zastoupená 
hořčice, avšak díky tvaru semen je lépe čistitelná z řepky oproti 
hořčici. Má vyšší obsah glukosinolátů, čímž podporuje ozdravení 
půdy. Je tedy alternativou hořčice do osevních postupů se 
zastoupením řepky.  
U rodů jetel a tolice jsou zastoupeny i druhy s nižší produkcí 
nadzemní hmoty, nižší výškou porostu a s vyšší pokryvností půdy. 
Zároveň mají rychlejší zapojení porostů v prvních letech. Proto se 
mohou uplatnit hlavně v úhorech na delší dobu. Jejich zařazení 
umožní optimálnější složení vysévané směsi a strukturu plodin 
adaptabilnější na konkrétní agroekologické podmínky lokality.  
Toto minoritní rozšíření spektra plodin zároveň nezpůsobí výrazný 
překryv s medonosným úhorem. 

Vysvětleno. 
Základním kritériem pro vhodnost zařazení či nezařazení 
plodiny do seznamu způsobilých pro úhor je jejich 
neprodukční charakter. U lničky, i vzhledem 
k odůvodnění požadavku, toto není zcela naplněno.  
Kritérium neprodukčního charakteru bylo velmi pečlivě 
EK posuzováno již v roce 2015 při nastavování 
greeningu, kdy ČR byla vyzvána k odůvodnění zařazení 
některých plodin, a některé dokonce musela ze seznamu 
vypustit. Lnička je proto, za podmínky pěstování ve 
směsi dalších plodin, zařazena pouze do seznamu plodin 
způsobilých pro tzv. medonosný úhor, kde právě 
povinnost pěstování ve směsi má zajistit nemožnost 
produkčního využití jednotlivých plodin.  
Pokud se jedná o tolici a jetel, tyto plodiny jsou součástí 
seznamu pro EFA plochy s dusík vázajícími plodinami, 
která má úhoru velmi obdobné parametry, resp. 
jednodušší podmínky (evidence DPB v LPIS či umožnění 
produkčního využití plodiny). Z důvodu zamezení 
duplicitám v seznamu obou EFA prvků a v zájmu 
kontrolovatelnosti podmínek tak není vhodné, aby 
plodiny na seznamu pro EFA plochy s dusík vázajícími 
plodinami, byly zároveň na seznamu pro EFA úhor. 

2. K § 14 odst. 4: 
Žádáme o doplnění plodiny lnička. 
 
Odůvodnění: Lnička je ze stejné skupiny plodin jako již zastoupená 
hořčice, avšak díky tvaru semen je lépe čistitelná z řepky oproti 
hořčici. Lnička je plodina nižšího vzrůstu a slabších stonků, což 
umožňuje lepší práci se zapravením porostu. Má vyšší obsah 
glukosinolátů, čímž podporuje ozdravení půdy. Je tedy alternativou 
hořčice do osevních postupů se zastoupením řepky.  
Lnička je rychle rostoucí plodina, která plní velice dobře ochranné 
funkce (potlačení růstu plevelů, omezení eroze atd.). Zároveň je 
v ČR registrována česká odrůda, takže lze využívat domácí zdroje 
osiv. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky a lnička byla 
zařazena do seznamu mezi plodiny pro ochranný pás v § 
14 odst. 4. 
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
 

 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

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.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  
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Česká inspekce 
životního 
prostředí 

K § 7 odst. 8 písm. e): 
Původní verze tohoto ustanovení pravila, že pravidla stanovená 
odst. 3 se neuplatní, pokud je pro daný díl půdního bloku 
stanoveno: 
e) zákonem o ochraně přírody a krajiny. 
 
Navrhované znění uvádí formulaci: 
e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž žadatel tuto 
výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu 
nejpozději v den, kdy měla být podmínka podle odstavce 3 splněna 
 
Navrhované znění zde hovoří o "výjimce", která by měla být doložena 
ve stanovené lhůtě. Stanovení lhůty je samozřejmě v pořádku, ale 
pojem "výjimka", má v oblasti legislativy na ochranu přírody a krajiny 
poměrně úzký význam, který ani zdaleka nepokrývá možnosti, které 
tento zákon umožňuje. Fakticky stejný účel plní například závazné 
stanovisko, rozhodnutí o omezení nebo stanovení podmínek výkonu 
činnosti, rozhodnutí o výjimce a další formy správního rozhodování, 
včetně formalizovaných výjimek z hospodaření, stanovených místně 
příslušným OOP, které měl předkladatel pravděpodobně na mysli. 
Ale uvedení pojmu "výjimka" v textu NV může být zavádějící a 
kontraproduktivní, pokud by se jednalo o jinou formu stanovení 
odlišného postupu z důvodů ochrany přírody. 
Zcela konkrétně v kompetenci ČIŽP je vydat rozhodnutí o zákazu, 
omezení nebo stanovení podmínek činnosti, která může spočívat 
například v zákazu nebo posunu seče s důvodu ochrany konkrétního 
zájmu, respektive vydat předběžné opatření v této věci. Ale po 
formální stránce se samozřejmě nejedná o výjimku v pravém smyslu 
slova, byť z pohledu připravovaného NV se samozřejmě jedná o 
"výjimku z běžné údržby". 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme pojem "výjimka" v tomto 
ustanovení nahradit např. takto: 
e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž žadatel odlišný 
postup, stanovený podle tohoto zákona, doloží Fondu nejpozději v 
den, kdy měla být podmínka podle odstavce 3 splněna .. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž žadatel 
odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
doloží Fondu nejpozději v den, kdy měly být činnosti 
podle odstavce 3 provedeny, nebo“. 
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Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Agentura 
ochrany přírody 
a krajiny 

Bez připomínek.  

Česká asociace 
ochrany rostlin 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

Bez připomínek.  

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců 

Bez připomínek.  

Výzkumný ústav 
rostlinné výroby 

Bez připomínek. 
 

 

Ústav 
zemědělské 
ekonomiky a 
informací 

Bez připomínek. 
 

 

V Praze dne 7. listopadu 2019 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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