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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 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 6. září 2019, s termínem dodání stanovisek do 27. září 
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.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Požadujeme do návrhu doplnit nový novelizační bod ve znění: 
 
„V § 5 odst. 4 písmeno d) zní:  
„d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo 
opatření ve veřejném zájmu5),“. 
 
Poznámku pod čarou č. 5 požadujeme uvést ve znění: „Například 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Tento nový bod požadujeme zařadit jako novelizační bod 4 s tím, 
že stávající novelizační body 4 až 7 se přečíslují na 5 až 8. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: Navrhovaný text zohledňuje platnou právní úpravu 
vyvlastnění, tj. odnětí nebo omezení vlastnického práva dle zákona 
č. 184/2006 Sb. Odnětí nebo omezení vlastnického práva je možné 
nejen pro účely staveb, ale i pro opatření ve veřejném zájmu. Tituly 
pro vyvlastnění upravuje nejenom stavební zákon, ale i jiné 
speciální předpisy, proto požadujeme v poznámce pod čarou 
doplnit příkladmý výčet. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

Bez připomínek. 
 
 

 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I – k úvodní větě: 
Navrhujeme doplnit absentující mezeru v textu „č.29/2018 Sb.“, 
dále také upozorňujeme na chybějící zkratku „č.“ před nařízením 
vlády č. 43/2018 Sb.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 3 písm. c): 
Doporučujeme doplnit čárku před slovy „o podmínkách provádění“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 4 – k § 11 odst. 1 písm. a): 
V nově vkládaném textu upozorňujeme na chybějící zkratku „č.“ 
před číselným označením nařízení vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 7 – k § 18 odst. 6: 
Z nově doplňované pasáže navrhujeme odstranit obě interpunkční 
znaménka, tj. tečku i čárku, před slovem „nebo“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K odůvodnění:  
V odůvodnění materiálu, na str. 1, se konstatuje, že „[n]avrhovaná 
změna není důvodem změny programového dokumentu PRV, 
proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (EU) 
č. 808/2014.“  V odůvodnění se však již blíže nespecifikuje, na 
základě čeho byl tento závěr učiněn. Není tak zřejmé, proč se 
v případě navrhované novely nejedná o změnu ve smyslu čl. 4 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. 
července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV). MZV proto doporučuje do odůvodnění materiálu 
doplnit, na základě jakého posouzení předkladatel ke svému, výše 
uvedenému, závěru dospěl. 

Vysvětleno. 
Na základě připomínky Státního zemědělského 
intervenčního fondu bude předložena změna 
programového dokumentu. Připomínkovaná věta byla 
z obecné části odůvodnění vypuštěna. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHPGH319)



4 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K § 11 odst. 1 písm. e):  
Požadovanou minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 
v kontrolním období navrhujeme ve zvláště chráněných územích 
snížit z 0,3 velké dobytčí jednotky na 0,2 velké dobytčí jednotky na 
1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem 
a vedeného v evidenci využití půdy. Důvodem je nízká produktivita 
travních porostů v územích s ochranným režimem, ovlivněná 
v posledních letech též nízkými srážkami. Žadatelé v ZCHÚ mají 
omezené možnosti zajištění dostatečného objemu krmiva pro 
množství zvířat, odpovídající intenzitě 0,3 VDJ/ha TTP, 
a hospodaření v těchto územích se pro řadu z nich stává za dané 
podmínky neperspektivním. Zároveň jde o cenné biotopy vázané 
na zemědělské hospodaření, zachování péče o ně je z hlediska 
ochrany přírody zásadní. 
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 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. 

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. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K odůvodnění návrhu: 
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. 640/2014, (EU) č. 807/2014, (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 
809/2014. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. Ke srovnávacím tabulkám: 
Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti 
vykazována jako implementační vůči předpisům EU ve 
srovnávacích tabulkách (viz níže). Je-li návrhem do těchto 
implementačních ustanovení zasahováno, je povinností 
předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády). Změny textu v tomto případě 
nejsou vždy významné pro účely implementace, ale text ve starších 
verzích srovnávacích tabulek nebude odpovídat novelizovanému 
znění. K dotčeným ustanovením předpisů EU postačí ve 
srovnávací tabulce uvést místo celého textu novelizovaného 
ustanovení pouze identifikační číslo návrhu.  
Požadujeme doplnit. 

Akceptováno.  
Srovnávací tabulky byly připraveny 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.  
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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.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  
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Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
 

 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 25: 
Požadujeme do § 25 vložit nový odstavec 17, který zní: 
„(17) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku 
evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup 
podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“. 
Odůvodnění: Promítnutí novely zákona o zemědělství č. 252/1997 
Sb. (č.208/2019 Sb.) 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 

„§ 18 
(9) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na část 
dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, 
na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o 
zemědělství.“. 
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2. K § 18 odst. 3: 
„(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 
písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 
nacházející se na území národního parku11) mimo zastavěná území 
obcí a zastavitelné plochy obcí, na území 1. zóny zvláště 
chráněného území chráněné krajinné oblasti 11), popřípadě ve 
zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty 
první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu; nachází-li se díl půdního bloku na 
území národního parku11) mimo zastavěná území obcí a 
zastavitelné plochy obcí popřípadě na území 1. zóny zvláště 
chráněného území chráněné krajinné oblasti 11) jen zčásti, dotace 
se sníží pouze na této části dílu půdního bloku.“. 
Odůvodnění: S účinností od roku 2020 proběhne změna zonace 
národních parků. V rámci ochranných podmínek NP dochází 
k rozšíření zákazu hnojení průmyslovými hnojivy na území celého 
parku s výjimkou zastavěných a zastavitelných ploch, přičemž 
původně byl stanoven zákaz hnojení (s výjimkou pastvy) jen na 
území 1. zón NP. 
Z tohoto důvodu navrhujeme upravit odpočty sazeb dotace (jejímž 
cílem je zamezit dvojímu financování) vztažených 
k obhospodařování travních porostů. Konkrétně se jedná o úpravu 
v § 18. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně. 
 
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo 
odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o 
díl půdního bloku nacházející se na území národního 
parku 11), na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11), 
popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném 
podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; 
nachází-li se díl půdního bloku na území národního 
parku11) popřípadě na území 1. zóny chráněné krajinné 
oblasti11) jen zčásti, dotace se sníží pouze na této části 
dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení 
neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl 
půdního bloku nachází v zastavěném území obce a 
zastavitelné ploše obcí. 
 

3. Obecně: 
V souvislosti se změnou zonace národních parků a úpravou 
podmínek hospodaření v nich dáváme rovněž na zvážení, zda 
v rámci NV 76/2015 Sb., legislativně neupravit situace, kdy 
zemědělec zařazený v závazku EZ, nemůže pokračovat na DPB 
nacházejícím se na území národního parku v uzavřeném závazku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 

„§ 27 
(2) Ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení 
dotace se nepoužijí, pokud na dílu půdního bloku bude 
znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny 
zonace národního parku16). 
________________ 
16) Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHPGH319)



9 
 

4. § 7 - Poměrná výše dotace: 
„(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení 
výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické 
zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e), 
dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která 
je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, 
po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo 
období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4 
písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru 
zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra 
nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o dotaci v 
evidenci využití půdy.“. 
Odůvodnění: Z důvodu nevyužití uplatnění poměrné výše dotace 
ze strany žadatelů navrhujeme odstranit v § 7 odst. 1. Dalším 
důvodem je to, že podobné ustanovení chybí u ostatních plateb 
nejen v rámci JŽ a zároveň je matoucí pro žadatele i pracovníky 
SZIF.  

Neakceptováno. 
Uvedená problematika není předmětem novely. 
Navrhovaná úprava je dle našeho názoru nekoncepční. 
Považujeme za vhodné ponechat stávající znění 
podmínek upravující poměrnou výši dotace. Toto znění je 
v nařízení vlády již od počátku, stejné znění bylo i 
v předcházejícím nařízení vlády. 
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5. K NV 74/2015 Sb.: 
„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 
odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 10 dnů po ukončení 
doby závazku, nebo v případě hlášení za poslední měsíc období 
závazku nejpozději  do 20 dnů po ukončení doby závazku, 
rozhodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené 
hospodářství o 
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném 

termínu, 
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném 

termínu, 
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v 

daném termínu, 
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v 

daném termínu, nebo 
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v 

daném termínu.“ 
Odůvodnění: Nad rámec nařízení vlády č. 76/2015 Sb. navrhujeme 
úpravu nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat - § 17 odst. 14.  
V rámci administrace žádostí o dotaci v opatření DŽPZ, vyvstala 
potřeba úpravy sankčního systému pro žadatele o dotaci v sektoru 
prasat. Tito žadatelé mají po celou dobu závazku povinnost 
podávat hlášení o denních stavech jednotlivých kategorií prasat do 
IZR. Hlášení se podávají zpětně za předchozí kalendářní měsíc do 
20. dne následujícího kalendářního měsíce, výjimkou je poslední 
měsíc závazku, kdy se hlášení podává pouze do 10. dne 
následujícího měsíce. V případě, že žadatel nepodá hlášení prasat 
do tohoto termínu, dotace se neposkytne. Pro žádosti roku 2019 
bylo dále upraveno období závazku, kdy závazek namísto měsíce 
května končí již v únoru. Z tohoto důvodu navrhujeme upravit 
sankční systém, a pro případy, že hlášení za poslední měsíc 
závazku bude podáno mezi 10. a 20. dnem následujícího 
kalendářního měsíce, bude dotace poskytnuta snížena o 3 % a 
nikoliv zamítnuta. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, byl připraven 
nový novelizační článek, včetně odůvodnění. 
Odůvodnění: Nad rámec nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 
navrhujeme úpravu nařízení vlády č. 74/2015 Sb., 
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré 
životní podmínky zvířat - § 17 odst. 14.  
V rámci administrace žádostí o dotaci podle NV 74/2015 
Sb., vyvstala potřeba úpravy sankčního systému pro 
žadatele o dotaci v sektoru prasat. Tito žadatelé mají po 
celou dobu závazku povinnost podávat hlášení o denních 
stavech jednotlivých kategorií prasat do IZR. Hlášení se 
podávají zpětně za předchozí kalendářní měsíc do 20. 
dne následujícího kalendářního měsíce. Výjimkou je 
poslední měsíc závazku, kdy se hlášení podává pouze 
do 10. dne následujícího měsíce. V případě, že žadatel 
nepodá hlášení prasat do tohoto termínu, dotace se 
neposkytne. Pro žádosti roku 2019 bylo dále upraveno 
období závazku, kdy závazek namísto měsíce května 
končí již v únoru. Z tohoto důvodu navrhujeme upravit 
sankční systém a pro případy, že hlášení za poslední 
měsíc závazku bude podáno od 11. do 20. Dne 
následujícího kalendářního měsíce, bude dotace snížena 
o 3 % a nikoliv zamítnuta. V rámci zamezení uplatnění 
nepřiměřené sankce je nezbytné toto ustanovení uplatnit 
také pro vyhodnocení administrace žádostí podaných 
v roce 2018. Dopad změny tohoto ustanovení bude pro 
žadatele pozitivní. 
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K § 15 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. f): 
Navrhujeme zakotvit rovněž řez keřů za účelem odstranění 
suchých a nemocných větví. 
V metodice SZIF se s řezy keřů počítá, v LPIS je otázka řezů 
součástí kontrolního listu. V případě neuvedení této podmínky 
do nařízení zde dle našeho názoru hrozí riziko, bude-li v rámci 
kontroly konstatováno její neplnění jako porušení, pak by 
neúspěšný žadatel o dotaci mohl v navazujícím řízení namítnout, 
že tyto podmínky nejsou součástí uvedeného nařízení, a nemají 
tedy oporu v právních předpisech, a mohl by tak zpochybnit závěry 
zjištěné při kontrole zaměřené na ověření plnění podmínek pro 
získání dotací. 

Neakceptováno. 
Je nutné rozlišovat mezi plněním definice kultury sad a 
podmínek pro poskytnutí dotace. 
Cílem nařízení vlády č. 76/2015 Sb., je stanovit 
podmínky pro poskytnutí dotací, zejména takových, 
jejichž cílem je zajištění dalšího environmentálního 
přínosu a funkčnosti jednotlivých managementů. 
 

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.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  
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Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

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.  

Ovocnářská 
unie 

Bez připomínek. 
 

 

Svaz EKOVÍN Bez připomínek. 
 

 

BioSAD Bez připomínek. 
 

 

V Praze dne 11. listopadu 201918. prosince 2019 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHPGH319)


	Resort



