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

 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 38754/2019-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 

1. Obecně: 
S ohledem na přehlednost nařízení, doporučujeme zvážit, zda by 
některá ustanovení (zj. § 10, 16, 20, 21, 22 a 23) nebylo vhodnější 
rozdělit do více paragrafů. Odkazujeme v tomto na čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství vychází 
z nařízení vlády č. 76/2015 Sb., kde je struktura 
ustanovení obdobná. Vzhledem k tomu, že tento návrh 
nařízení je určen pro žadatele o dotaci, kteří dosud plnili 
podmínky podle NV 76/2015 Sb., považujeme za vhodné  
strukturu ponechat. 

2. K § 2 odst. 3 písm. a) bod 1: 
Doporučujeme na konci textu doplnit čárku.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K § 10 odst. 2: 
Doporučujeme slovo „minimálně“ nahradit slovem „nejméně“. 
Obdobně § 13 odst. 2 písm. j bod 2., § 13 odst. 2 písm. k), § 13 
odst. 3 písm. i). 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství vychází 
z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že 
tento návrh nařízení je určen pro žadatele o dotaci, kteří 
dosud plní podmínky podle NV 76/2015 Sb., považujeme 
za vhodnější zachovat stávající znění. 

4. K § 10 odst. 4 písm. b): 
Doporučujeme do textu před číslici 3 doplnit slova „přílohy č.“. 
Obdobně v odst. 6 písm. a) a § 21 odst. 8 a 12. 

Akceptováno. 
Upraveno ve smyslu připomínky. 
Navíc v § 21 upraven odkaz z „6“ na „§ 16“.  
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5. K § 12 odst. 3: 
Doporučujeme slovo „maximálně“ nahradit slovem „nejvýše“. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství vychází 
z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že 
tento návrh nařízení je určen pro žadatele o dotaci, kteří 
dosud plní podmínky podle NV 76/2015 Sb., považujeme 
za vhodnější zachovat stávající znění. 

6. K § 15: 
Doporučujeme na konci písmene g) nahradit čárku tečkou. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K § 16 odst. 3: 
Doporučujeme slovo „zčásti“ nahradit slovy „z části“. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství vychází 
z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že 
tento návrh nařízení je určen pro žadatele o dotaci, kteří 
dosud plní podmínky podle NV 76/2015 Sb., považujeme 
za vhodnější zachovat stávající znění. 

8. K § 16 odst. 4: 
Doporučujeme před číslem „10“ neuvádět paragrafovou značku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K § 20 odst. 7: 
Je odkaz na podmínky uvedené v § 153 zjevně chybný (návrh 
nařízení takové ustanovení nemá). Je třeba prověřit, zda má jít o 
odkaz na podmínky uvedené v § 13 odst. 2 písm. f) 
nebo v jiném ustanovení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. na § 13 
odst. 2 písm. f). 
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Text § 4 odst. 4 písm. d) požadujeme nahradit textem „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.“  
 
Totéž provést v rozdílové a srovnávací tabulce. 
 
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. 
 
Rozpor byl odstraněn.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K § 8 odst. 2: 
Doporučujeme zvážit začlenění textu tohoto odstavce do odstavce 
1 písm. a) tak, že na konci stávajícího textu písmena a) se nahradí 
čárka středníkem a za středník se doplní např. tato slova “; to 
neplatí, je-li žadatelem organizační složka státu podle zákona o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,“. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství vychází 
z nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že 
tento návrh nařízení je určen pro žadatele o dotaci, kteří 
dosud plní podmínky podle NV 76/2015 Sb., považujeme 
za vhodnější zachovat stávající znění. 
 

2. K § 8: 
Doporučujeme uvést v poznámce celex transponovaných předpisů 
32013R1305 a 32013R1306. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. Ke srovnávací tabulce: 
Doporučujeme upravit tabulku v souladu s Návodem pro 
zpracování a vkládání srovnávací tabulky. Konkrétně se jedná o 
následující úpravy. 
a. Každé nařízení by mělo mít vlastní tabulku. 
b. Vlevo mají být uvedena všechna ustanovení předpisu EU, ne 

jen vybraná. 
c. Vpravo ve sloupci „Číslo Sb. / ID“ se uvádí jen číslo ID. 
d. Sloupce „Ustanovení“ a „Citace“ zůstanou prázdné; ve sloupci 

„Vyhodnocení implementace dle skutečného stavu“ se uvede 
PAD, DAD, NA. 

e. Pokud některé části nařízení implementována jsou, pak ve 
sloupci „Číslo Sb. / ID“ se uvede číslo platného předpisu ve 
znění jeho novel. Ve sloupci „Ustanovení“ se pak uvede část 
předpisu (§ / odst. / písm.). Ve sloupci „Citace“ se uvede znění 
platného citovaného ustanovení. 

f. V záhlaví se uvede lhůta pro implementaci. 

Akceptováno.  
Text srovnávací tabulky a výkaznictví obecně byl 
upraven ve smyslu připomínky Úřadu vlády – odboru 
kompatibility. 
 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 9 odst. 3: 
Dáváme na zvážení, zda je skutečně nezbytně nutné, aby žadatel 
předkládal požadované dokumenty, jestliže se jedná o údaje, které 
má rozhodující orgán k dispozici na základě své vlastní evidence. 
S cílem odstranit nadbytečnou administrativní zátěž navrhujeme, 
aby byla tato povinnost vypuštěna. 

Vysvětleno. 
V databázi ústřední evidence (resp. registru koní a oslů a 
jejich kříženců v této databázi) podle plemenářského 
zákona se u koně uvádí pouze údaj o jeho majiteli, 
nikoliv údaj o jeho chovateli, resp. o tom, na jakém 
hospodářství se kůň nachází. Tyto údaje vede pouze 
chovatel v registru koní v hospodářství, a to podle § 41 
vyhlášky č. 136/2004 Sb., a to písemně na formulářích 
nebo v informačním systému ústřední evidence na 
Portálu farmáře. Z toho vyplývá, že ústřední evidence 
podle plemenářského zákona neeviduje místo ustájení 
koně ani jeho chovatele a platební agentura si tyto údaje 
tedy nemůže sama opatřit. Potřebné údaje jsou získány 
až prostřednictvím odeslání vyplněné deklarace chovu 
koní podle § 11 nařízení vlády a ve vyhlášce č. 136/2004 
Sb. a vztahuje pouze na ty chovatele koní, kteří žádají o 
poskytnutí dotace. Účelem podané deklarace chovu koní 
je zamezit tomu, aby stejné zvíře bylo účelově hlášeno u 
více než jednoho chovatele zároveň (SZIF provede tzv. 
křížovou kontrolu).   

2. K § 2 odst. 3 písm. a) a b): 
Navrhujeme prostřednictvím spojky na konci textu písmene a) 
vyjádřit, jaký je vztah mezi pododstavci a) a b), tj. zda je o 
kumulativní či jiný výčet. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. kumulativní 
vztah mezi písmeny a) a b) byl vyjádřen spojkou „a“. 
 

3. K § 2 odst. 3 písm. a) bodu 1: 
Doporučujeme na konci bodu 1 doplnit čárku. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K § 2 odst. 4 písm. a) a b): 
Opětovně navrhujeme prostřednictvím spojky vyjádřit vztah 
pododstavců. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn. kumulativní 
vztah mezi písmeny a) a b) byl vyjádřen spojkou „a“. 

5. K § 5 odst. 6 a § 9 odst. 2: 
Slovo „článku“ navrhujeme nahradit zkratkou „čl.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K § 10 odst. 4 písm. a): 
Před slovy „s výjimkou“ navrhujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. K § 2 odst. 3 písm. a) bod 1: 
Na konci § 2 odst. 3 písm. a) bodu 1 doporučujeme doplnit čárku. 
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou připomínku. Na 
konci bodu § 2 odst. 3 písm. a) 1 byla zjevně opomenuta čárka, 
která by měla být doplněna. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K § 10 odst. 6 písm. a): 
V § 10 odst. 6 písm. a) doporučujeme za slova „uvedené v“ vložit 
slovo „příloze č.“ 
Odůvodnění: Z uvedeného ustanovení není jasné, na co odkazuje. 
Z dikce § 10 odst. 6 písm. a) je však patrné, že se jedná o odkaz 
na přílohu č. 6. Doporučujeme tak ustanovení upravit. 

Akceptováno jinak. 
Číslo „6“ bylo nahrazeno textem „§ 16“. 
 

3. K § 22 odst. 1: 
Ustanovení § 22 odst. 1 ve svém úvodu odkazuje na dotaci 
vypočtenou podle ustanovení § 18. Ustanovení § 18 však upravuje 
snížení dotace při nesplnění podmínek. Máme za to, že ustanovení 
§ 22 odst. 1 by mělo odkazovat (obdobně jako ustanovení § 19 až 
21 a § 22) na § 16. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

4. K § 23 odst. 1: 
V případě, že Fond u žadatele zjistí nesplnění podmínky stanovené 
pro hospodaření v rámci navazujícího opatření ekologické 
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo 
za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o 
ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč, 
nebude žadateli poskytnuta dotace. 
Stanovení horní sazby pravomocně uložené pokuty zde 
považujeme za nadbytečné. Bude-li možné uložit vyšší pokutu než 
1 000 000 Kč, znamenalo by to, že žadateli by i přes pravomocně 
uloženou pokutu vyšší než 1 000 000 Kč mohla být poskytnuta 
dotace. 

Vysvětleno. 
Podmínky vychází z § 33 a  33a zákona č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, kde jsou jednotlivé podmínky a sazby pokut 
stanoveny. Nejvyšší možná sazba je do 1 000 000 Kč. 
Situace zmiňovaná v připomínce tedy nemůže nastat. 
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5. K důvodové zprávě: 
Obecná část důvodové zprávy v části Zhodnocení korupčních rizik 
uvádí, že „Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, 
která by byla předmětem korupčního rizika.“. 
S daným tvrzením nelze zcela souhlasit a doporučujeme tuto část 
odůvodnění doplnit. 
Odůvodnění: V § 19 až 23 nařízení upravuje snížení dotace o 3 % 
až 50 %, případně neposkytnutí dotace. K tomuto snížení dojde 
mimo jiné v případě, pokud Fond zjistí u žadatele nesplnění 
podmínky stanovené pro hospodaření v rámci navazujícího 
opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém 
zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty 
podle zákona o ekologickém zemědělství. V závislosti na výši 
uložené pokuty nařízení stanoví, že se dotace sníží až o 50 %, 
případně se neposkytne vůbec. 
Jelikož spodní a horní hranice pro pravomocně uložené pokuty, 
v jejichž důsledku dojde ke snížení dotace, je pevně stanovena 
(např. pro snížení dotace o 50 % je hranice stavena ve výši nad 50 
000 Kč až do 70 000 Kč a pro neposkytnutí dotace nad 70 000 Kč 
až do 1 000 000 Kč), máme za to, že nařízení skýtá korupční 
potenciál právě pro rozhodování správních orgánů o výši pokuty. 
Bude-li správní orgán zvažovat na základě zjištěného skutkového 
stavu uložení pokuty ve výši 75 000 Kč, může ze strany 
obviněného dojít ke korupčnímu jednání, neboť při uložení pokuty 
ve výši 75 000 Kč by mu již nebyla poskytnuta dotace, zatímco při 
snížení sankce o 5 000 Kč by mu byla dotace „pouze“ snížena o 50 
%. Máme tedy za to, že uvedená ustanovení § 19 až 29 skýtají 
korupční potenciál. 

Vysvětleno. 
Pokuty podle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
stanovovány Ministerstvem zemědělství (MZe), zatímco 
jejich zohlednění v rámci sankčního systému 
předkládaného nařízení vlády je v kompetenci 
akreditované platební agentury, Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF). Jedná se o dvě nezávislá 
správní řízení, kdy jeden správní orgán (SZIF) nemůže 
předjímat výsledek řízení druhého správního orgánu 
(MZe).  
Na základě výše uvedeného pokládáme konstatování, že 
„Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, 
která by byla předmětem korupčního rizika“ za 
opodstatněné.  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K § 9 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. Vysvětleno. 
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. 
Uvedené bylo schváleno Evropskou Komisí v Programu 
rozvoje venkova. 
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. 639/2014, (EU) č. 807/2014, (EU) č. 
808/2014 a (EU) č. 809/2014. Požadujeme také do výčtu předpisů 
doplnit nařízení (EU) č. 639/2014. 
Upozorňujeme též předkladatele na záměnu odůvodnění 
jednotlivých odstavců § 25 návrhu ve zvláštní části odůvodnění, 
přičemž odůvodnění odstavce 2 chybí úplně. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, nařízení (EU) č. 
639/2014 není s ohledem na zrušení podmínky Aktivního 
zemědělce relevantní. 
 
 
 
 
 
 
 

2. K rozdílové tabulce: 
U § 17 až 27 uvedený článek 77 odst. 8 nařízení (EU) č. 1306/2013 
stanoví pravomoc Komisi a evidentně tak nemůže být návrhem 
implementován; požadujeme jej tedy z rozdílové tabulky vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. Ke srovnávacím tabulkám: 
Srovnávací tabulky (resp. tabulka) neodpovídá čl. 6a Metodických 
pokynů. Upozorňujeme předkladatele, že srovnávací tabulku je 
nezbytné vypracovat pro každý celý předpis Evropské unie zvlášť, 
a dále upozorňujeme, že srovnávací tabulka není pouhým 
zrcadlovým obrazem tabulky rozdílové a má své vlastní náležitosti 
v Metodických pokynech (čl. 6a) uvedené. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K výkaznictví - § 8: 
Požadujeme opatřit předmětný paragraf celexem, neboť obsahuje 
implementační ustanovení.   

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K výkaznictví - § 16 a § 25: 
Z rozdílové tabulky nevyplývá, že by předmětné paragrafy 
transponovaly nařízení (EU) č. 1306/2013, požadujeme tedy 
příslušný celex z návrhu vypustit. 
Požadujeme upravit popřípadě doplnit. 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena ve smyslu připomínky. 
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6. K § 1 (poznámce pod čarou č. 1): 
Předmětná poznámka pod čarou 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. 639/2014, (EU) č. 
807/2014, (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014. 
Dále ale upozorňujeme, že rozdílová tabulka uvádí jako relevantní 
pouze čtyři nařízení EU, zatímco poznámka pod čarou č. 1) uvádí 
výčet mnohých dalších nařízení EU. Byť v širších souvislostech 
mohou být relevantní různá související nařízení EU, v poznámce 
pod čarou č. 1) by měla být uvedena pouze ta, která mají k návrhu 
bližší vztah. Je skutečně potřeba uvádět do výčtu všechna v návrhu 
uváděná nařízení EU? 
Požadujeme vyjasnit. 

Akceptováno.  
Výčet nařízení v poznámce pod čarou č. 1 byl upraven 
ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 

7. K implementaci článku 72 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013: 
Rozdílová tabulka u § 5 odst. 1 až 5 obsahuje předmětné 
ustanovení výše uvedeného nařízení, které obsahuje výjimku pro 
členské státy. Z rozdílové tabulky ani z návrhu však není jasné, zda 
předmětnou výjimku skutečně návrh implementuje, popřípadě 
jakou formou. Požadujeme vyjasnit, popřípadě doplnit návrh nebo 
upravit rozdílovou tabulku. 

Akceptováno.  
Odstavec 2 čl. 72 byl z rozdílové tabulky odstraněn. 

8. Nad rámec posuzování slučitelnosti - § 26: 
Číslování § 26 je chybné, místo číslovka 26 je uvedena číslovka 
25. Je vhodné opravit. 

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.  
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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.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

1. Obecně: 
Možnost ekologického pěstování jakýchkoliv květin. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Možnost pěstování květin v opatření EZ není vyloučena. 
Lze je pěstovat na orné půdě jako ostatní plodiny. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. Obecně: 
Snížení požadavku minimální velikosti pozemku u květinářské 
výroby z 0,5 ha na 0,1 ha. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. je podmínkou vstupu 
do opatření mimo jiné zařazení nejméně 0,5 ha 
zemědělské půdy vedené na ni v evidenci půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o 
zemědělství, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 16. 
Konkrétní velikost pozemku pro jednotlivé plodiny není 
nařízením stanovena. 
Rozpor byl odstraněn. 

3. V návrhu není uvedena možnost ekologicky pěstovat květiny jak 
na venkovních, tak krytých plochách. 
Odůvodnění: Dochází ke znevýhodnění této skupiny pěstitelů oproti 
běžným podmínkám pěstování a oproti zahraničí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
O zařazení do navazujícího opatření, může žádat pouze 
žadatel s dílem půdního bloku, na jehož převážné části 
byl uzavřen závazek podle NV 76/2015 Sb. 
Možnost pěstování květin v opatření EZ není vyloučena. 
Lze je pěstovat na orné půdě jako ostatní plodiny. 
Rozpor byl odstraněn. 

4. Snížení požadavku minimální velikosti pozemku u květinářské 
výroby z 0,5 ha na 0,1 ha. 
Odůvodnění: Květinářská výroba nedosahuje takové koncentrace 
výroby jako konvenční zemědělství. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., je podmínkou 
vstupu do opatření mimo jiné zařazení nejméně 0,5 ha 
zemědělské půdy vedené v evidenci půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o 
zemědělství, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 16. 
Konkrétní velikost pozemku pro jednotlivé plodiny není 
nařízením stanovena. 
Rozpor byl odstraněn. 

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 23 odst. 17: 
§ 23 odst. (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: Na uvedeném textu je všeobecná domluva a bude 
promítnut do všech nařízení vlády, kde se poskytuje dotace na díl 
půdního bloku. 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 

„§ 16 
(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.“. 

2. K § 6 - Poměrná výše dotace: 
„(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení 
výměry zemědělské půdy zařazené do navazujícího opatření 
ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 4 odst. 3 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 § 4 
odst. 3 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 § 6 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. 
Navrhovaná úprava je podle našeho názoru 
nekoncepční. Považujeme za vhodné ponechat stávající 
znění podmínek upravující poměrnou výši dotace. Stejné 
znění uvádí i nařízení vlády, na které předkládaný návrh 
navazuje. 

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K § 13 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. f): 
Navrhujeme zakotvit rovněž řez keřů za účelem odstranění 
suchých a nemocných větví. 
Metodika SZIF se 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. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujícího opatření ekologické zemědělství vychází 
z nařízení vlády č. 76/2015 Sb., jehož cílem je stanovit 
podmínky pro poskytnutí dotací, zejména takových, 
jejichž cílem je zajištění dalšího environmentálního 
přínosu a funkčnosti jednotlivých managementů.  
Je nutné rozlišovat mezi plněním definice kultury sad a 
podmínek pro poskytnutí dotace. 
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2. K § 20 odst. 7: 
Na konci věty navrhujeme opravit překlep a místo § 15… uvést § 
13… 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 

3. K příloze č. 8: 
Navrhujeme přehodnotit minimální výnosy u ovocných druhů 
broskvoně a meruňky z 1 t/hektar na 2 t/hektar tak, aby bylo 
zajištěno, že ekologické sady intenzivní budou skutečně produkční. 
V současné době uváděné minimální výnosy neodpovídají 
produkčnímu potenciálu uvedených ovocných druhů. 

Neakceptováno. 
Na základě statistik o výnosech těchto ovocných druhů 
za předcházející roky, nepovažujeme za vhodné 
navyšovat požadavky na jejich výnosy. 
Mimo výše uvedené, je účelem tohoto návrhu nařízení 
vlády překlenutí přechodného období před přijetím 
legislativního rámce pro nové programové období 
Společné zemědělské politiky. 

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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Unie 
zaměstnavatels
kých svazů ČR 

1. Obecně: 
Možnost ekologického pěstování jakýchkoliv květin. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Možnost pěstování květin v opatření EZ není vyloučena. 
Lze je pěstovat na orné půdě jako ostatní plodiny. 
Rozpor byl odstraněn. 

2. Obecně: 
Snížení požadavku minimální velikosti pozemku u květinářské 
výroby z 0,5 ha na 0,1 ha. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., je podmínkou 
vstupu do opatření mimo jiné zařazení nejméně 0,5 ha 
zemědělské půdy vedené na ni v evidenci půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o 
zemědělství, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 16. 
Konkrétní velikost pozemku pro jednotlivé plodiny není 
nařízením stanovena. 
Rozpor byl odstraněn. 

3. V návrhu není uvedena možnost ekologicky pěstovat květiny jak 
na venkovních, tak krytých plochách. 
Odůvodnění: Dochází ke znevýhodnění této skupiny pěstitelů oproti 
běžným podmínkám pěstování a oproti zahraničí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
O zařazení do navazujícího opatření, může žádat pouze 
žadatel s dílem půdního bloku, na jehož převážné části 
byl uzavřen závazek podle NV 76/2015 Sb. 
Možnost pěstování květin v opatření EZ není vyloučena. 
Lze je pěstovat na orné půdě jako ostatní plodiny. 
Rozpor byl odstraněn. 

4. Snížení požadavku minimální velikosti pozemku u květinářské 
výroby z 0,5 ha na 0,1 ha. 
Odůvodnění: Květinářská výroba nedosahuje takové koncentrace 
výroby jako konvenční zemědělství. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., je podmínkou 
vstupu do opatření je mimo jiné zařazení nejméně 0,5 ha 
zemědělské půdy vedené na ni v evidenci půdy podle 
uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona 
o zemědělství, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 
16. Konkrétní velikost pozemku pro jednotlivé plodiny 
není nařízením stanovena. 
Rozpor byl odstraněn. 

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

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 2019 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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