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

 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně - klimatických opatření 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 38644/2019-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: 
Podle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu 
nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více 
paragrafů či článků. Doporučujeme upravit např. v § 6, § 7, § 10, § 
11, § 12, § 16, § 17, § 18, § 21, § 22, § 23 a § 31. 

Vysvětleno. 
V čl. 39 odst. 2 LPV se uvádí, že by v paragrafu nemělo 
být zpravidla obsaženo více než 6 odstavců. Z důvodu 
provázanosti jednotlivých odstavců považujeme za 
vhodnější jejich ponechání v jednom paragrafu. 
Zároveň upozorňujeme, že návrh nařízení vlády o 
podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně - klimatických opatření vychází 
z nařízení vlády č. 75/2015 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 75/2015 Sb., považujeme za vhodné 
strukturu zachovat. 

2. Doporučujeme odstranit dovětky za výčtem pododstavců, resp. 
je změnit na samostatné odstavce, případně je do textu 
zakomponovat jiným vhodným způsobem. Doporučujeme upravit 
např. v § 4 odst. 1, § 6 odst. 2, § 10 odst. 7, § 11 odst. 5 písm. c), § 
14 odst. 6 písm. b), § 16 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 
písm. a), odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. a), odst. 7 písm. a), odst. 8 
písm. a) a odst. 10 písm. a), § 17 odst. 6 písm. b) a c), § 19 odst. 5 
písm. a), § 20 odst. 5 písm. b), § 23 odst. 4 písm. g) a § 31 odst. 1 - 
3. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně - klimatických 
opatření vychází z nařízení vlády č. 75/2015 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 75/2015 Sb., 
považujeme za vhodné strukturu zachovat. 
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3. Pokud se uvádí první citace právního předpisu, uvede se 
podle čl. 61 Legislativních pravidel vlády jeho úplná citace. 
Zkrácená citace se podle čl. 62 Legislativních pravidel vlády 
použije při druhé a další citaci právního předpisu v textu právního 
předpisu. Doporučujeme upravit - např. doplnit první citaci nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb. v § 10 odst. 3 
písm. a) bodech 2 a 3. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. Doporučujeme zvážit, zda nepřeformulovat podmínku zařazení 
do konkrétního podopatření takto: „není uplatňováno žádné z jiných 
podopatření uvedených v § 2“. Navrhované znění neuplatňování 
žádného z podopatření uvedených v § 2 by vylučovalo i dotčené 
podopatření. Doporučujeme zvážit úpravu např. § 10 odst. 3 
písm. a) bod 1, § 11 odst. 3 písm. a) bod 1, § 12 odst. 3 písm. a) 
bod 1, § 13 odst. 3 písm. a) bod 1, § 17 odst. 3 písm. a) bod 1, § 18 
odst. 3 písm. a) bod 1, § 19 odst. 3 písm. a) bod 1 a § 20 odst. 3 
písm. a) bod 1. 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně - klimatických 
opatření vychází z nařízení vlády č. 75/2015 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 75/2015 Sb., 
považujeme za vhodné strukturu ponechat. 
Podmínky stanovují, který díl půdního bloku může být 
zařazen do příslušného podopatření. Současně je zde 
konstatováno, že díl půdního bloku, který je již v nějakém 
podopatření zařazen, nemůže být zařazen do dalšího 
(popř. i stejného) podopatření. 

5. Doporučujeme slovo „pokud“ nahradit slovem „že“ a upravit 
zbytek věty tak, aby vhodně navazovala na předchozí text (návětí); 
navrhovaná formulace logicky nenavazuje. Doporučujeme upravit 
např. v § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2, § 26 odst. 2 písm. a) bodech 
2, 4 a 7, § 28 odst. 1 písm. b) bodu 4 a odst. 2 písm. b) bodech 4, 7 
a 11 a § 31 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c) a g). 

Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně - klimatických 
opatření vychází z nařízení vlády č. 75/2015 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 75/2015 Sb., 
považujeme za vhodné strukturu ponechat. 

6. K poznámce pod čarou č. 1: 
Doporučujeme každý z uvedených předpisů uvést na novém řádku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K § 2 písm. e):  
Z důvodu požadavku na jednoznačnost a srozumitelnost právních 
předpisů nedoporučujeme, aby podopatření i titul byly shodně 
označeny názvem „údržba zatravněných dílů půdních bloků“, neboť 
při užití tohoto označení nebude zjevné, zda 
se jedná o označení podopatření nebo titulu. 

Akceptováno. 
Podopatření bylo přejmenováno na „základní údržba 
zatravněných dílů půdních bloků“. 
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8. K § 2 písm. e): 
Za slova „půdních bloků“ doporučujeme vložit slova 
„které se člení na tituly“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K § 2 písm. e) bod 2: 
Za slovo „útvaru“ doporučujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. K § 6 odst. 4 písm. g): 
Dáváme ke zvážení, zda nedoplnit, že při uvedení důvodu dle 
písm. g) je zároveň nutné uvést tento jiný důvod. 

Vysvětleno. 
Žádosti o změnu zařazení se podávají pomocí tzv. 
předtiskové aplikace, kde si žadatelé vybírají z „nabídky“ 
důvodů uvedených v § 6 odst. 4. Pokud zde uvedený 
důvod snížení zařazené výměry podle písm. a) až f), tedy 
tzv. pardonovaný důvod pro snížení, je toto zohledněno 
při případném řízení o vrácení dotace. Ostatní důvody 
pro snížení zařazené výměry nejsou pardonované, není 
tak nutné konkretizovat tyto jiné důvody. 

11. K § 21 odst. 1: 
Doporučujeme v celém ustanovení na všech místech vypustit čárku 
před slovy „zařazeného do“ tam, kde je uvedena. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

12. K § 25 odst. 2 písm. c) bod 1: 
Za čísla „3“ a „25“ doporučujeme vložit mezeru před značku 
označující procenta. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

13. K § 27 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme slova „po dopatření“ nahradit slovem „podopatření“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K § 6 odst. 4: 
Písmeno d) požadujeme uvést v tomto znění:  
„d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo 
opatření ve veřejném zájmu8),“. 
 
Text v poznámce pod čarou č. 8 požadujeme uvést v tomto 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 o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
Obdobnou úpravu požadujeme provést ve srovnávací tabulce 
a v rozdílové tabulce. Upozorňujeme, že ve srovnávací tabulce 
a v rozdílové tabulce je uvedeno nesprávné označení odstavce (§ 6 
odst. 3 místo § 6 odst. 4). 
 
Odůvodnění: Navrhovaná změna zohledňuje právní úpravu 
vyvlastnění obsaženou v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon 
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. Odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě je možné nejen pro 
účely zřizování staveb, ale i pro opatření ve veřejném zájmu. 
Vzhledem k tomu, že tituly pro vyvlastnění upravuje nejenom 
stavební zákon, ale i jiné zákony, požadujeme v poznámce pod 
čarou uvést jejich příkladmý výčet. Text ve srovnávací tabulce 
a v rozdílové tabulce musí být v souladu s návrhem normativního 
textu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky včetně poznámky 
pod čarou. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
 
   

2. K poznámce pod čarou č. 1: 
V souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme každý z přímo použitelných předpisů EU uvést na 
samostatném řádku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. Ke srovnávací tabulce a rozdílové tabulce: 
Přiložená srovnávací tabulka celkově neodpovídá 
standardizovanému formátu. K návrhu nařízení vlády je třeba 
připojit správné srovnávací tabulky, resp. kompletní aktualizované 
srovnávací tabulky ke všem vykazovaným právním předpisům EU, 
které mají být návrhem nařízení vlády implementovány. Do každé 
srovnávací tabulky je třeba k příslušnému implementovanému 
ustanovení doplnit ID návrhu nařízení vlády a upravit odpovídajícím 
způsobem vyhodnocení dosažené implementace (do přijetí 
nařízení vlády se nevyplňuje sloupec s citací ustanovení, ten se 
doplní až po výsledku meziresortního připomínkového řízení a 
schválení návrhu vládou). Součástí materiálu pro meziresortní 
připomínkové řízení by tedy měly být srovnávací tabulky 
k následujícím předpisům: 32013R1305, 32013R1306, 
32014R0640, 32014R0807, 32014R0808, 32014R0809. 

Akceptováno. 
Text srovnávacích tabulek a výkaznictví obecně byl 
upraven ve smyslu připomínek Úřadu vlády odboru 
kompatibility. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K návrhu nařízení vlády: 
Z materiálu vyplývá, že v souvislosti s přípravami na ukončování 
programového období 2014-2020 je plánováno ukončení příjmu 
žádostí o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření 
podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. počínaje rokem 2020, avšak 
dále již není zřejmé, zda účinnost zmiňovaného nařízení bude 
zachována i po roce 2020. Uvedenou skutečnost doporučujeme 
vyjasnit a alespoň doplnit příslušný text týkající se tohoto nařízení 
do odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
Do odůvodnění byl doplněn následující text. 
„Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. zůstane nadále platné 
z důvodu dobíhajících závazků, kdy žadatelé mohou mít 
uzavřen závazek až do roku 2024, resp. z důvodu 
možnosti uložení povinnosti vrátit neoprávněně 
poskytnutou dotaci ve správním řízení.“. 

2. K odůvodnění: 
K Obecné části – upozorňujeme, že členění, jakož i názvy 
jednotlivých kapitol této části by měly být v souladu s čl. 14 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 10 odst. 5 písm. d): 
Ustanovení odkazuje patrně na sběr vzorků v písm. c), v textu je 
však odkaz na písm. d), doporučujeme uvedené opravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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



6 
 

2. K § 11 odst. 5 písm. c): 
Doporučujeme prověřit, zda je text bodu 1 kompletní, a to 
s ohledem na lišící se znění ustanovení § 13 odst. 5 písm. c) bod 1 
nařízení č. 75/2015 Sb., z nějž zjevně navrhované ustanovení 
vychází.  

Vysvětleno. 
V navazujících závazcích AEKO není vyžadována 
povinná introdukce dravého roztoče Typhlodromus pyri, 
neboť na vinicích, na které tato podpora cíli již byla 
introdukce provedena v rámci závazku v AEKO podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a T. pyri se na nich 
vyskytuje. Hrazení jeho další introdukce v navazujících 
závazcích AEKO by bylo neúčelným vynakládáním 
veřejných prostředků. 
Z výše uvedeného důvodu byla kalkulace újmy 
revidována a snížena o poměrnou částku odpovídající 
nákladům na introdukci T. pyri.  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K textu nařízení 
V souladu s čl. 25 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nařízení členit na části. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády neobsahuje 
další novelizovaný právní předpis, považujeme za 
nadbytečné členit tento návrh na části. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. K § 14 odst. 1:  
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, tedy důležité z hlediska ochrany 
přírody i pro posílení efektu opatření AEKO pro podporu 
biodiverzity.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat v 
podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách výpočtu intenzity chovu by 
nenaplňovaly výše uvedené ustanovení a nebyly by tak 
Komisí notifikovány. 
 
Podmínka zachování 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, resp. její 
snížení v ZCHÚ, 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. 
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2. K § 15 odst. 1: 
Dle formulace se podmínka ponechávání nepokosených ploch 
vztahuje pouze k agrotechnické operaci provedené v souladu s § 7 
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. Tím se 
rozumí provedení pastvy nebo provedení seče včetně odklizení 
biomasy z pozemku v termínu do 31. července nebo 31. srpna 
příslušného kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního 
bloku stanoveno jinak agroenvironmentálně-klimatickým 
opatřením. Avšak na další operace (seče), prováděné dle 
podmínek jednotlivých titulů podopatření ošetřování travních 
porostů nad rámec ustanovení § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
se podmínka ponechávání nepokosených ploch nevztahuje. 
Navrhujeme proto stanovit, aby nepokosená plocha o daných 
parametrech byla ponechána na dílu půdního bloku zařazeného do 
titulu ošetřování travních porostů při každé seči. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat v 
podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách výpočtu intenzity chovu by 
nenaplňovaly výše uvedené ustanovení a nebyly by tak 
Komisí notifikovány. 
 
Zavedení povinnosti ponechávat nepokosené plochy i při 
provádění druhé seče by bylo přílišným omezením 
zemědělského hospodaření bez adekvátní kompenzace.  
Žadatelům by touto úpravou bylo neúměrně ztíženo 
hospodaření a vzniklo by riziko nepokrytí požadavků na 
krmivovou základnu pro chov hospodářských zvířat a 
následně by došlo i ke vzniku dodatečných finančních 
ztrát vyplývajících z nutnosti nákupu krmiva. 
Podmínka ponechávání nepokosených ploch má za cíl 
zabránit likvidaci vývojových stádií hmyzu při plošných 
sečích, vytvořit refugia pro přežití populací hmyzu a 
zlepšení migrační prostupnosti krajiny. Z pohledu MZe 
nemá podmínka ponechávání nepokosených ploch 
k termínu druhé seče, s ohledem na podzimní období 
termínu a biologii cílových skupin organismů, již takový 
význam a efekt, který by odůvodnil nezbytnost zavedení 
podmínky.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. K § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 3 písm. a), § 16 odst. 4 
písm. a), § 16 odst. 5 písm. a), § 16 odst. 6 písm. a), § 16 
odst. 7 písm. a):  

Podmínka každoročního zemědělského obhospodařování 
„v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“ nestanoví celkový 
počet sečí, které mohou být v příslušném kalendářním roce na 
zařazeném dílu půdního bloku provedeny. V případě odstavců 5, 6 
a 7 je navíc uvedeno „minimálně jednou ročně“. Navrhujeme 
podmínky formulovat tak, aby v termínech stanovených nařízením 
vlády byla seč prováděna maximálně 3x ročně dle příslušného 
titulu/vymezení. Častější seč vede k výraznému potlačení 
biodiverzity a snižuje environmentální přínos dotačních titulů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat v 
podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách, jakými je například nové 
zavedení limitu počtu sečí, by nenaplňovaly výše 
uvedené ustanovení a nebyly by tak Komisí notifikovány. 
 
Omezení zemědělského obhospodařování trvalých 
travních porostů zařazených do AEKO pouze na tři seče 
by bylo neúměrným omezením zemědělského 
hospodaření žadatelů, bez adekvátní kompenzace ve 
formě poskytované dotace. Principem AEKO ve vztahu 
k trvalým travním porostům je udržení příznivé intenzity 
zemědělského hospodaření a zavedení takových 
postupů zemědělského hospodaření, které zajistí 
zachování cenných stanovišť na trvalých travních 
porostech za současného zachování rozumné míry 
dosahovaného profitu zajišťujícího ekonomickou stabilitu 
hospodařícího subjektu. Kalkulace újmy v závazku AEKO 
je založena především na ušlých příjmech vznikajících 
zachováním příznivé úrovně intenzity chovu 
hospodářských zvířat a na vícenákladech a ušlých 
příjmech v souvislosti s posunem termínů sečí. 
V kalkulaci újmy není zvažováno omezení zemědělského 
hospodaření pouze na tři seče. Při případném zavedení 
takovéto podmínky by bylo nezbytně nutné aktualizovat 
kalkulaci újmy. Dále by bylo nezbytně nutné upravit text 
programového dokumentu PRV. Než by ovšem takováto 
podmínka měla být zavedena, je nezbytně nutné provést 
analýzu dopadu zavedení takovéto podmínky a návrh 
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diskutovat se zemědělskou veřejností. 
Navrhované znění podmínky neobsahuje bližší 
specifikaci, do kdy by zmiňované tři seče měly být 
provedeny. Takto nastavená podmínka by byla 
nekontrolovatelná v praxi a v přímém rozporu s čl. 62 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 
upravující provádění opatření PRV, která stanoví, že 
každá podmínka musí být kontrolovatelná. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. K § 16 odst. 11: 
Podmínka dle písm. a) provedení údržby travního porostu na DBP 
min. dvakrát ročně se v oblastech H1 ukazuje jako nesplnitelná 
z hlediska zemědělské praxe (otavy často vůbec nenarostou – 
málo úživné půdy, sucho) a zároveň vytváří přílišný tlak na horská 
travní společenstva. Navrhujeme, aby v případě, že první 
provedenou operací bude pastva (kdy v případě H1 oblastí platí 
termín do 31. srpna), nebyla druhá operace s termínem do 31. 
října vyžadována. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Pro plošné zavedení požadované výjimky na vynechání 
druhého termínu údržby trvalých travních porostů 
zařazených v titulu Druhově bohaté pastviny neshledává 
MZe opodstatnění, neboť již dnes je možné, tam kde je 
to z důvodu místních podmínek opodstatněné, udělit 
souhlasné stanovisko s odložením nebo vynecháním 
jedné ze sečí/pastvy. 
 
Zavedení výjimky na neprovádění pastvy v jedné 
konkrétní kombinaci faktorů, MZe považuje za 
nesystémový krok, který by vedl ke snížení 
transparentnosti podmínek, ke ztížené administraci 
žádostí o dotaci a tím i k možnému zpoždění výplaty 
dotací žadatelům. 
 
Dále, je třeba mít na paměti, že AEKO – podopatření 
Ošetřování travních porostů jsou plošný nástroj, zacílený 
na určitý typ standardizovaných druhových společenstev, 
který je administrován na úrovni celé České republiky. 
Této skutečnosti odpovídá i charakter zavedených 
podmínek. AEKO – OTP není nástroj na řešení silně 
specifických ploch s velmi úzkým územním výskytem. 
K řešení údržby takovýchto specifických ploch musí 
sloužit jiné nástroje, administrované resortem životního 
prostředí, které umožňují zacílení na konkrétní 
charakteristiky konkrétních ploch. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.   
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Úřad vlády – 
ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

PSP – Česká 
pirátská strana 

Toto nařízení upravuje podmínky pro poskytování dotací podle čl. 
28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, a 
reaguje na blížící se konec programového období 2014-2020.  
Návrh je obdobný, jako dosud platné nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 
a stále neobsahuje zapracování některých návrhů změn 
požadovaných ze strany odborné veřejnosti. Dovolte nám jmenovat 
dva z nich, které se mohou zdát jako podružné, ale podle našeho 
názoru mají zároveň velký význam z hlediska samotného smyslu 
agroenvironmentálně-klimatických plateb, tedy péče o životní 
prostředí, a zároveň nijak zásadně nezatěžují žadatele novými 
povinnostmi. 
 
Prvním je příliš přísný požadavek na minimální intenzitu chovu 
dobytka v § 14, odst. 1). Z hlediska podpory biodiverzity i mikro- a 
mezoklimatu jsou nejcennější právě nejméně intenzivně pasené 
bezlesé plochy, které navíc mají možnost vytvářet heterogenní 
mozaiku stanovišť i na malé škále, v rámci těchto ploch samotných. 
Navrhované nařízení vlády stanovuje pro většinu titulů minimální 
požadovanou intenzitu na 0,3 VDJ/ha. To navrhujeme významně 
snížit, např. na 0,15 VDJ/ha (a příslušně upravit navazující 
ustanovení). 
 
Druhým je nedostatečná podpora managementu, který by vedl k co 
nejvíce plošnému rozšíření pravidla ponechání pásových refugií v 
krajině, a to bez ohledu na velikost dotčené plochy. Pro posílení 
biodiverzity bezobratlých, ptáků, ale i retence vody v krajině je toto 
opatření nezbytné. Nesečené plochy ve formě pásů by navíc měly 
být v co největší míře udrženy i přes zimní období (doporučujeme 
seznámit se s výsledky Studie vlivu ponechávání dočasně 
neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat 
v podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách výpočtu intenzity chovu 
nebo v ponechávání nepokosených ploch by 
nenaplňovaly výše uvedené ustanovení a nebyly by tak 
Komisí notifikovány. 
 
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. 
Dále, v případě titulů zaměřených na velmi cenná 
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ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin vypracované pro 
AOPK ČR, resp. MŽP). 
 
 
 
 
V navrženém znění nařízení by bylo nejsnáze možné změnit 
ustanovení o minimální výměře ploch, na kterých se tyto pásy mají 
ponechávat, v § 15 odst. 1, kde se tato minimální plocha stanovuje 
na 12 hektarů. Tuto minimální plochu navrhujeme významně snížit, 
např. na 1 hektar. Dále by bylo vhodné toto ustanovení rozšířit i na 
další tituly (neomezovat platnost § 15 odst. 1 pouze na § 2 písm. d) 
body 1 až 5, ale zahrnout i vybrané další body.). 
 
Pro co největší efekt opatření by bylo potřeba podporovat 
různorodost v umístění a době ponechání pásů. Uvědomujeme si, 
že v tomto případě již jde o administrativně i kontrolně náročnou 
podmínku. Jako vhodná cesta se proto jeví stupňování dotace 
podle míry heterogenity uskutečňovaných opatření, tak jako je 
tomu například ve Švýcarsku. AEKO s sebou nesmí přinášet 
zvýšení administrativní zátěže dotčených subjektů. 

stanoviště, například trvale podmáčené lokality a 
ohrožené druhy, například chřástala polního nebo 
modráska bahenního, je v nařízení vlády zavedena 
výjimka umožňující žadateli zařazenému jenom do titulů 
Trvale podmáčené a rašelinné louky, Ochrana chřástala 
a Ochrana modrásků minimální intenzitu chovu alespoň 
0,3 VDJ/ha TTP neplnit.  
Dále, podmínka intenzity není stanovena tak, že by byla 
kontrolována na každém dílu půdního bloku, nýbrž jako 
průměr na trvalé travní porosty žadatele. Na konkrétní 
díly půdního bloku směřuji specifické operace typu 
omezení a zákaz pastvy, možnost přepasení a likvidace 
nedopasků.  
Zavedení povinnosti ponechávat nepokosené plochy i 
v dalších titulech, i při provádění druhé seče a již od 
výměry dílu půdního bloku 1 ha by bylo přílišným 
omezením zemědělského hospodaření bez adekvátní 
kompenzace. Žadatelům by touto úpravou bylo 
neúměrně ztíženo hospodaření a vzniklo by riziko 
nepokrytí požadavků na krmivovou základnu pro chov 
hospodářských zvířat a následně by došlo i ke vzniku 
dodatečných finančních ztrát vyplývajících z nutnosti 
nákupu krmiva. 
Podmínka ponechávání nepokosených ploch má za cíl 
zabránit likvidaci vývojových stádií hmyzu při plošných 
sečích, vytvořit refugia pro přežití populací hmyzu a 
zlepšení migrační prostupnosti krajiny. Z pohledu MZe 
nemá podmínka ponechávání nepokosených ploch k 
termínu druhé seče, s ohledem na podzimní období 
termínu a biologii cílových skupin organismů, již takový 
význam a efekt, který by odůvodnil nezbytnost zavedení 
podmínky.  
S ohledem na stěžejní účely nepokosených ploch, mezi 
které patří i migrační prostupnost krajiny MZe 
nepovažuje za účelné zavádět povinnost ponechávání 
nepokosených ploch již od výměry 1 ha. Takto malé díly 
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půdních bloků díky své malé rozloze a často velké 
členitosti i při jednorázovém pokosení nevytvoří 
neprostupnou bariéru pro hmyz a obdobné živočichy. 

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K odůvodnění návrhu: 
Předkladatelem v odůvodnění uvedený výčet předpisů EU, kterých 
se návrh nařízení dotýká, obsahuje na str. 4 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, které však již bylo 
novelizováno, a je tedy nutné jeho název doplnit dovětkem „v 
platném znění“. Požadujeme také do výčtu předpisů doplnit 
nařízení (EU) č. 1307/2013 (na str. 4) a nařízení (EU) č. 639/2014 
(na str. 2 a 4). Obdobně doporučujeme upravit též výčet uvedený 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K rozdílové tabulce: 
Ustanovení § 21 je v rozdílové tabulce na str. 13 nesprávně 
označeno jako § 22. Rovněž je zde chybně uvedeno celexové číslo 
nařízení (EU) č. 808/2014, kdy má být správně uveden rok 2014 a 
nikoliv 2013. Nutno opravit. 
U § 22 až 31 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 pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. 
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. 
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4. K § 1 návrhu (poznámce pod čarou č. 1): 
Upozorňujeme, že dle čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
má být v poznámce pod čarou každý z citovaných právních 
předpisů uveden na samostatném řádku. 
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. 639/2014, (EU) č. 640/2014, (EU) č. 
807/2014, (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014. 
Dále ale upozorňujeme, že rozdílová tabulka uvádí jako relevantní 
pouze šest nařízení EU, zatímco poznámka pod čarou č. 1) uvádí 
výčet několika 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. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K § 21 návrhu: 
Ustanovení § 21 je označeno chybným celexovým číslem nařízení 
(EU) č. 808/2014, kdy za písmenem R chybí číslice 0. Nutno 
opravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky 

6. K implementaci článku 72 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013: 
Rozdílová tabulka u § 7 odst. 1 až 4 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. 
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.  
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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.  

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.  
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Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

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

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkládané nařízení upravuje podmínky provádění 
navazujících závazků AEKO. 
Připomínka se týká ekologického zemědělství, resp. 
dotací v rámci ekologického zemědělství. 
 
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. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkládané nařízení upravuje podmínky provádění 
navazujících závazků AEKO. 
Připomínka se týká ekologického zemědělství, resp. 
dotací v rámci ekologického zemědělství. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

4. 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. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkládané nařízení upravuje podmínky provádění 
navazujících závazků AEKO. 
Připomínka se týká ekologického zemědělství, resp. 
dotací v rámci ekologického zemědělství. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

5. 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. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkládané nařízení upravuje podmínky provádění 
navazujících závazků AEKO. 
Připomínka se týká ekologického zemědělství, resp. 
dotací v rámci ekologického zemědělství. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
 

 

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 28 odst. 3: 
„(3) 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: 
Do § 21 byl vložen odstavec 21, který zní: 
„(21) Dotace podle odstavce 1 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 § 21 odst. 4: 
„(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 
se sníží o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející 
se na území 1. zóny zvláště chráněného území chráněné krajinné 
oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném 
podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; 
nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště 
chráněného území chráněné krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace 
se sníží jen 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 § 21.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K 21: 
„(4a) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8 a 
10 se sníží o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 
nacházející se na území národního parku13) mimo zastavěná území 
obcí a zastavitelné plochy obcí; nachází-li se díl půdního bloku na 
území národního parku13), mimo zastavěná území obcí a 
zastavitelné plochy obcí jen zčásti, dotace se sníží jen 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 § 21.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 
5, 7, 8 a 10 se sníží 
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 

nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné 
oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území 
vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku 
na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen 
zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního 
bloku, 

b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 
nacházející se na území národního parku13) mimo 
zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí; 
nachází-li se díl půdního bloku na území národního 
parku2) mimo zastavěná území obcí a zastavitelné 
ploch obcí jen z části, dotace se sníží jen na této části 
dílu půdního bloku.“. 
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4. K § 21 odst. 13: 
„(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se sníží o 86 
EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. 
zóny zvláště chráněného území chráněné krajinné oblasti 13), 
popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 
odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., nachází-li se díl 
půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území 
chráněné krajinné oblasti 13) jen zčásti, dotace se sníží jen 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 § 21.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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5. K § 21: 
„(13a) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se sníží o 
76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 
národního parku13) mimo zastavěná území obcí a zastavitelné 
plochy obcí; nachází-li se díl půdního bloku na území národního 
parku13), mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí jen 
zčásti, dotace se sníží jen 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 § 21. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se 
sníží  
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 

nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné 
oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území 
vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb., nachází-li se díl půdního bloku 
na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen 
zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního 
bloku, 

b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku 
nacházející se na území národního parku13) mimo 
zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí; 
nachází-li se díl půdního bloku na území národního 
parku2) mimo zastavěná území obcí a zastavitelné 
ploch obcí jen z části, dotace se sníží jen na této části 
dílu půdního bloku.“. 

 6. § 8 odst. 1 - Poměrná výše dotace: 
„(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke 
snížení výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření podle 
§ 2 z důvodů uvedených v § 6 odst. 3 písm. a) až f) nebo § 13 odst. 
5 písm. a), 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 
§ 6 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 poskytnutí dotace v evidenci využití půdy. 
Odůvodnění: Z důvodu nevyužití uplatnění poměrné výše dotace 
ze strany žadatelů navrhujeme odstranit v § 8 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.  
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně - klimatických 
opatření vychází z nařízení vlády č. 75/2015 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 75/2015 Sb., 
považujeme za vhodné ponechat i stávající znění 
podmínek upravující poměrnou výši dotace. 
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K § 7 odst. 2 písm. d): 
Návrh na upřesnění podmínky pro poskytnutí dotace týkající se 
vedení záznamů o použití přípravků na ochranu rostlin v návaznosti 
na § 60 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných 
prostředcích na ochranu rostlin. 
Současné znění § 7 odst. 2 písm. d) NV  
Žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede 
záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie10) a uchovává tuto evidenci 
pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně 
po dobu 10 let,  
10) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1107/2009 
Navrhovaná úprava § 7 odst. 2 písm. d) NV, upřesnění textu: 
Žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede 
záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie10) a zákonem o 
rostlinolékařské péči a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly 
prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,  
10) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1107/2009 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Odůvodnění: Zákon o rostlinolékařské péči v prováděcí vyhlášce č. 
132/2018 Sb. stanovuje způsoby vedení záznamů o použitých 
přípravcích na ochranu rostlin, včetně informace o účinnosti 
provedené aplikace v návaznosti na § 5 odst. 3 zákona o 
rostlinolékařské péči.  
Proto je s ohledem na předmět kontroly u subjektu, který je 
současně žadatelem o dotace a současně profesionálním 
uživatelem POR, na něhož se vztahují nejen obecné podmínky čl. 
67 nařízení EU č. 1107/2009, ale také povinnosti z hlediska 
způsobu vedení těchto záznamů dle zákona o rostlinolékařské 
péči, důležité, aby bylo znění podmínky v NV č. 75/2015 Sb. 
upřesněno. Tato úprava by byla v souladu s informacemi MZe ke 
způsobu vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin 
uvedená v metodice MZe k provádění NV č. 75/2015 Sb., jenž 
popisuje povinnosti, které je nutné pro splnění podmínky dodržet. 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-
obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-
klimaticke/metodika-aeko-2019.html 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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2. K § 18 odst. 6: 
Návrh na upřesnění podmínky pro poskytnutí dotace týkající se 
podopatření biopásy. 
Současné znění § 18 odst. 6 NV 
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. 
f) neaplikuje na plochu biopásu  
a) přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou opatření prováděných v 
souladu s § 75 a 76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné 
na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v 
příslušném kalendářním roce k používání v České republice, a  
b) hnojiva. 
Navrhovaná úprava § 18 odst. 6 NV, upřesnění textu: 
6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. 
f) neaplikuje na plochu biopásu  
a) přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou opatření prováděných v 
souladu s § 75 a 76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné 
na plochu biopásu použít možnosti použití bodové aplikace 
bodovou aplikaci herbicidů povolených v příslušném kalendářním 
roce k používání v České republice, jedná-li se o hospodaření ve 
zvláště chráněných územích2), ochranných pásmech národních 
parků3) a v oblastech soustavy Natura 20004) aplikuje herbicidy 
pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu 
ochrany přírody, a  
b) hnojiva. 

Akceptováno jinak. 
 
V § 18 byl odstavec 6 byl upraven následovně: 

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření 
podle § 2 písm. f) neaplikuje na plochu biopásu  
a) přípravky na ochranu rostlin, a  
b) hnojiva13). 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Odůvodnění: Na základě zkušeností z aplikační praxe ÚKZÚZ 
z hlediska obtížného prokazování porušení ustanovení § 3 odst. 1 
písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
nemožnosti uložit opatření k bodové aplikaci herbicidů dle § 75 
v návaznosti na § 76 zákona o rostlinolékařské péči a za účelem 
umožnění bodové aplikace herbicidů i bez uloženého opatření 
ÚKZÚZ k omezení výskytu a šíření plevelů z biopásu na okolní 
pozemky, což je z hlediska zachování spektra druhů rostlin ve 
směsi pro krmný a zvláště nektarodárný biopás zásadní, 
navrhujeme úpravu podmínky tak, aby bylo možné bodovou 
aplikaci herbicidů provést včetně zohlednění umístění DPB ve 
zvláště chráněných územích, OP národních parků a v oblastech 
NATURA 2000, kde je aplikace herbicidu podmíněna souhlasným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny.  
Vzhledem k tomu, že nebylo možné do současnosti bez opatření 
ÚKZÚZ bodovou aplikaci provést, docházelo tak k nemožnosti 
zachovat druhové spektrum rostlin, zvláště u nektarodárného 
biopásu, který je na DPB dva kalendářní roky a jiné druhy rostlin 
s vyšších rozmnožovací a konkurenční schopností tak potlačily 
druhy, které jsou pro účely zachování druhového spektra biopásu 
zásadní. 
Navrhovaná úprava vede také ke sjednocení podmínek v rámci 
podopatření AEKO z hlediska možnosti použití bodové aplikace 
herbicidů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

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.  

Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Svaz 
ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Agentura 
ochrany přírody 
a krajiny 

Bez připomínek.  
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Česká asociace 
ochrany rostlin 

Připomínky uvedeny v platném znění, vizte příloha. 
 
Připomínky jsou totožné s připomínkami k novele NV 75/2015 Sb. a 
týkají se podopatření IP révy vinné. 

Neakceptováno, vysvětleno 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat 
v podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách by nenaplňovaly výše 
uvedené ustanovení a nebyly by tak Komisí notifikovány. 
 
Dále, doplnění textu „a zákona o rostlinolékařské péči“ 
nepovažuje MZe za nezbytně nutné, neboť toto povolení 
nezbytně nutně vychází z platné legislativy a definice 
přípravku na ochranu rostlin. Vazba na povolení podle 
zákona o ekologickém zemědělství nemá za cíl explicitně 
definovat všechny legislativní požadavky na přípravky na 
ochranu rostlin, nýbrž pouze omezit paletu povolených 
přípravků na požadovanou cílovou skupinu. 
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Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

1. K § 12 Podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku 
o Bod 5), písm. c) požadujeme úpravu textu následujícícm 

způsobem: zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, 
která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o 
technických požadavcích na výrobky, před každým výsevem 
nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního 
bloku odběr vzorku půdy a jeho rozbor za účelem zjištění 
obsahu minerálního dusíku 

Odůvodnění: S ohledem na stále malý okruh akreditovaných 
subjektů požadujeme, aby si pěstitelé opět mohli odebírat vzorky 
sami. 
o Bod 5) písm. f) požadujeme úpravu textu následujícím 

způsobem: zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny 
odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) 
osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci 
podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za 
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu všech 
chemických látek uvedených v části A až C přílohy č. 10 k 
tomuto nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů 
minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po 
kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden. 

Odůvodnění: S ohledem na stále malý okruh akreditovaných 
subjektů požadujeme, aby si pěstitelé opět mohli odebírat vzorky 
sami 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat 
v podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách by nenaplňovaly výše 
uvedené ustanovení a nebyly by tak Komisí notifikovány. 
 
Dále, podmínka provádění rozboru půdy za účelem 
zjištění obsahu dusíku vychází z ustanovení § 7 odst. 6 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., implementující podmínky 
tzv. nitrátové směrnice. Tato směrnice je pro AEKO tzv. 
baseline a není možné, aby v AEKO byly mírnější 
podmínky než v nadřazeném právním aktu.  
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2. Příloha č. 7 k nařízení vlády: Podporované druhy zeleniny v 
titulu integrovaná produkce zeleniny 
o Požadujeme rozšíření seznamu o následující druhy: polníček – 

kozlíček jarní, rukola, batáty 
Odůvodnění: rozšíření reflektuje spektrum pěstovaných 
zeleninových druhů. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat 
v podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách by nenaplňovaly výše 
uvedené ustanovení a nebyly by tak Komisí notifikovány. 
 
Seznam podporovaných plodin determinuje okruh 
pěstitelů, který mohl žádat o podporu v IP zeleniny a 
jahodníku. V případě že by v navazujících závazcích 
AEKO došlo k rozšíření spektra podporovaných druhů 
zeleniny, pak by byli znevýhodnění ti pěstitelé, kteří tyto 
druhy zeleniny pěstovali a nemohli o podporu v IP 
zeleniny v rámci AEKO žádat.  
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3. Příloha č. 9 k nařízení vlády: Minimální počet sadby nebo 
výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce 
semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny a 
jahodníku:  
o požadujeme seznam rozšířit o následující zeleninové druhy 

polníček, rukola batáty a doplnit minimální požadavky 
následujícím způsobem: 

- batáty – výsadba min. 30 000 Ks/ha, bez výsevu 
- rukola – výsevek min. 13.000.000 semen/ha, výsadba 100 000 

balíčků/ha po 20 semenech, HTS 0,25 g na tisíc semen. 
- polníček – výsevek min. 4 000 000 semen/ha, výsadba 70 000 

balíčků/ha po 4 semenech, HTS 0,9 g na tisíc semen. 
Odůvodnění: rozšíření reflektuje spektrum pěstovaných 
zeleninových druhů. 
o požadujeme upravit hodnotu minimálního počtu sadby u 

melounu na 3 500 ks sadby na 1 ha a výsevu na 3 500 semen 
na 1 ha. 

Odůvodnění: při použití původního limitu dochází k přehuštění 
porostu s nížení výnosu. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě navazujících závazků AEKO se jedná o postup 
podle čl. 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1305/2013 - „U nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova určit období kratší“. Na základě tohoto 
ustanovení musí navazující závazky plně navazovat 
v podmínkách na předcházející závazek na dané ploše. 
Zásadní změny v podmínkách by nenaplňovaly výše 
uvedené ustanovení a nebyly by tak Komisí notifikovány. 
 
V případě melounu nepovažuje MZe změnu za vhodnou, 
neboť u ostatních tykvovitých zůstává limit zachován.  

Ovocnářská 
unie 

Bez připomínek. 
 

 

Svaz EKOVÍN Bez připomínek. 
 

 

BioSAD Bez připomínek. 
 

 

V Praze dne 11. listopadu 201920. prosince 2019 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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