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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související nařízení vlády 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 52585/2019-MZE-11193, ze dne 18. listopadu 2019, s termínem dodání stanovisek 
do 9. prosince 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

K bodu 1: 
Doporučujeme zvážit nahrazení slov „žádost podle odstavce 1“ 
slovy „žádost o zařazení“ v souladu s legislativní zkratkou 
zavedenou v § 3 odst. 1. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K odůvodnění: 
V obecné části odůvodnění v bodě věnovaném předpokládanému 
hospodářskému a finančnímu dopadu navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské 
prostředí České republiky je uvedeno, že dne 20. srpna 2015 vláda 
ČR usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování z veřejných 
zdrojů na 35 %. Na závěr tohoto bodu odůvodnění však 
navrhovatel uvádí, že opatření je kofinancováno z evropských 
zdrojů ve výši 75 % a z národních zdrojů ve výši 25 %. 
Doporučujeme odstranit tuto nesrovnalost. 

Vysvětleno. 
U míry kofinancování 35 % se jednalo o zvýšení všech 
implementovaných opatření nicméně míra kofinancování 
je u jednotlivých opatření rozdílná. U opatření lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 
zůstalo kofinancování v původní výši, tedy 75 % 
z evropských zdrojů a 25 % z národních zdrojů. 
Odůvodnění bylo v tomto směru upřesněno a doplněno. 

2. K terminologii: 
Nová vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „nová 
vyhláška“), která ruší vyhlášku č. 83/1996 Sb., nahrazuje „porostní 
typ topolový – kód 8“ porostním typem „dřeviny základní přípravné 
– kód 8“. V návrhu se však opakovaně vyskytují slovní spojení 
„porostního typu s kódem osm topolový“ a „s kódem porostního 
typu osm topolový“ (konkrétně se jedná o tyto novelizační body: Čl. 
I – bod 6 a 9 a Čl. III – bod 3, 6 a 7). Není žádoucí používat 
terminologii již zrušeného právního předpisu, tím méně, pokud je 
z důvodu stejného čísla kódu u obou porostních typů její použití 
zavádějící. Chce-li navrhovatel i nadále používat pojem porostní 
typ topolový, doporučujeme jej pro účely tohoto návrhu nově 
definovat. 

Vysvětleno. 
I přes zrušení vyhlášky 83/1996 Sb., je v platných lesních 
hospodářských plánech a lesních hospodářských 
osnovách topolový porostní typ uváděn a lesní porosty 
jsou takto specifikovány. Plány a osnovy jsou 
schvalovány na dobu deseti let, tzn., že i přes nově 
navrhovanou právní úpravu je topolový porostní typ stále 
používán. Do opatření jsou v současné době zařazeny 
porostní skupiny s topolovým porostním typem a tato 
situace bude nastávat až do okamžiku 
změny/aktualizace lesních hospodářských plánů 
a osnov. 

3. K Čl. I bodu 4 - § 5 odst. 9: 
Dle nové vyhlášky jsou porostním typem s kódem 8 dřeviny 
základní přípravné. Navrhovaná formulace ustanovení tedy 
postrádá smysl. Doporučujeme proto následující přeformulování 
tohoto ustanovení včetně odkazu na poznámku pod čarou, která 
má obsahovat pouze novou vyhlášku: 
„Za podporovaný porostní typ se nepovažuje hospodářský soubor 
s porostním typem dřeviny základní přípravné – kód 813). 
13) Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů 

rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“ 

Vysvětleno. 
I přes zrušení vyhlášky 83/1996 Sb., je v platných lesních 
hospodářských plánech a lesních hospodářských 
osnovách topolový porostní typ uváděn a lesní porosty 
jsou takto specifikovány. Plány a osnovy jsou 
schvalovány na dobu deseti let, tzn., že i přes nově 
navrhovanou právní úpravu je topolový porostní typ stále 
používán. Do opatření jsou v současné době zařazeny 
porostní skupiny s topolovým porostním typem a tato 
situace bude nastávat až do okamžiku 
změny/aktualizace lesních hospodářských plánů 
a osnov. 
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4. K Čl. I bodu 7 - § 8 odst. 3: 
Záměrem navrhovatele je, aby se při kontrolách hlavní dřevina 
zohledňovala pouze v případě, že na porostní skupině probíhá 
obnova. Aby tento cíl byl ze znění ustanovení zřejmý a nevznikaly 
tak výkladové nejasnosti, navrhujeme přeformulování tohoto 
ustanovení například následovně: 
„Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských 
souborů jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. Při kontrole se 
hlavní dřeviny podle přílohy k tomuto nařízení zohlední pouze 
v případě obnovy na porostní skupině.“  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K Čl. I bodu 8: 
Změna neodpovídá odůvodnění, dle kterého má být v rámci 
žádosti o změnu zařazení oznámení s potvrzením odborného 
lesního hospodáře naopak dokládáno. Doporučujeme proto ve 
větě první za slova „žádost o změnu zařazení“ vložit slova „, spolu 
s potvrzením odborného lesního hospodáře“. 

Vysvětleno. 
V současné době je podle § 7 odst. 4 písm. b) potvrzení 
odborného lesního hospodáře ohledně porostního typu 
vyžadováno každoročně ve všech případech, tedy 
i v případě, že nedošlo u lesního porostu ke změně. 
Nově bude vyžadováno potvrzení odborného lesního 
hospodáře pouze, pokud se porostní typ změní. 
Povinnost dokládat potvrzení odborného lesního 
hospodáře v případě změny porostního typu je 
stanovena v poslední větě nového odstavce 9. 

6. K Čl. I bodu 10 a Čl. III bodu 9: 
Považujeme za zavádějící, že v seznamu podporovaných 
porostních typů zůstává i nadále pod kódem 8 uvedený porostní 
typ topolový, jež byl novou vyhláškou nahrazen porostním typem 
dřeviny základní přípravné taktéž s kódem osm, který podporovaný 
není. Rovněž se domníváme, že pokud bude nově topol bílý a 
topol černý zařazen do porostního typu s kódem 7 – ostatní 
listnaté, stane se porostní typ s kódem 8 – topolový nadbytečným. 
Jako možné řešení tedy navrhujeme úplné vypuštění porostního 
typu s kódem 8 – topolový a zároveň doporučujeme seznam 
podporovaných porostních typů v obou přílohách zrevidovat tak, 
aby byl v souladu s vyhláškou. 

Vysvětleno. 
I přes zrušení vyhlášky 83/1996 Sb., je v platných lesních 
hospodářských plánech a lesních hospodářských 
osnovách topolový porostní typ uváděn a lesní porosty 
jsou takto specifikovány. Plány a osnovy jsou 
schvalovány na dobu deseti let, tzn., že i přes nově 
navrhovanou právní úpravu je topolový porostní typ stále 
používán. Do opatření jsou v současné době zařazeny 
porostní skupiny s topolovým porostním typem a tato 
situace bude nastávat až do okamžiku 
změny/aktualizace lesních hospodářských plánů 
a osnov. 

7. K Čl. III bodu 7: 
Ustanovení není z jazykového hlediska formulováno správně, proto 
doporučujeme slovo „jestliže“ nahradit slovem „kdy“.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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8. K přechodným ustanovením: 
Vzhledem k tomu, že ne všechna řízení o poskytnutí dotace, která 
budou zahájena přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného 
nařízení vlády, budou trvat i po tomto datu, doporučujeme v první 
větě prvního souvětí všech přechodných ustanovení doplnit za 
slova „tohoto nařízení“ slova „, a která nebyla přede dnem nabytí 
účinností tohoto nařízení pravomocně skončena“. 

Vysvětleno. 
Navrhovaný dovětek byl vypuštěn s ohledem 
na stanovisko pracovních komisí Úřadu vlády 
v předchozích návrzích právních předpisů. 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 
 

 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 2 – k poznámce pod čarou č. 3 nařízení vlády č. 
29/2016 Sb.:  
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů a o vymezení hospodářských souborů, byla zrušena vyhláškou 
č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 
vymezení hospodářských souborů, která nově upravuje porostní 
typy. Nepovažujeme tedy za vhodné uvádět v předpise odkaz na 
tuto zrušenou vyhlášku a navrhujeme ho z poznámky pod čarou č. 
3 vypustit.  
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. III bodu 1. 

Vysvětleno. 
I přes zrušení vyhlášky 83/1996 Sb., je v platných lesních 
hospodářských plánech a lesních hospodářských 
osnovách topolový porostní typ uváděn a lesní porosty 
jsou takto specifikovány. Plány a osnovy jsou 
schvalovány na dobu deseti let, tzn., že i přes nově 
navrhovanou právní úpravu je topolový porostní typ stále 
používán. Do opatření jsou v současné době zařazeny 
porostní skupiny s topolovým porostním typem a tato 
situace bude nastávat až do okamžiku 
změny/aktualizace lesních hospodářských plánů 
a osnov. 

2. K čl. I bodu 4 – k § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 29/2016 Sb.:  
Navrhované ustanovení doporučujeme přepracovat. V současné 
době je kódem 8 označen pouze porostní typ „dřeviny základní 
přípravné“ (vizte vyhláška č. 298/2018 Sb.). Porostní typ je navíc 
uváděn číslem, nikoliv slovně. Navrhujeme tedy slova „s kódem 
porostního typu osm, pokud se jedná o porostní typ dřeviny 
základní přípravné“ nahradit slovy „s porostním typem dřeviny 
základní přípravné – kód 8“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K čl. I bodu 6 – k § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 29/2016 Sb.:  
V návaznosti na předchozí připomínky navrhujeme označit 
předmětný porostní typ jako „topolový – kód 8“ a doplnit jej 
odkazem na poznámku pod čarou, ve které bude uveden odkaz na 
vyhlášku č. 83/1996 Sb., aby bylo zřejmé, že se jedná o původní 
označení porostního typu dle zrušené vyhlášky. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodu 9 a čl. III bodům 3, 6 
a 7. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 10 – k příloze k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.:  
Navrhujeme znění přílohy přepracovat, neboť považujeme za 
nelogické, aby byl i po nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb. 
v seznamu podporovaných porostních typů ponechán zrušený 
porostní typ topolový – kód 8 a zároveň byl do podporovaných 
porostních typů uvedených pod kódem 7 přidán topol bílý a topol 
černý. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. III bodu 9. 

Vysvětleno. 
I přes zrušení vyhlášky 83/1996 Sb., je v platných lesních 
hospodářských plánech a lesních hospodářských 
osnovách topolový porostní typ uváděn a lesní porosty 
jsou takto specifikovány. Plány a osnovy jsou 
schvalovány na dobu deseti let, tzn., že i přes nově 
navrhovanou právní úpravu je topolový porostní typ stále 
používán. Do opatření jsou v současné době zařazeny 
porostní skupiny s topolovým porostním typem a tato 
situace bude nastávat až do okamžiku 
změny/aktualizace lesních hospodářských plánů 
a osnov. 
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5. K čl. VII: 
Upozorňujeme, že od 31. prosince 2019 nabývá účinnosti zákon č. 
277/2019 Sb., který konstituuje tzv. jednotná data nabytí účinnosti, 
a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. 
Doporučujeme tedy datum nabytí účinnosti navrhovaného nařízení 
vlády v tomto směru upravit. 

Vysvětleno. 
Zákon č. 277/2019 Sb. obsahuje přechodné ustanovení, 
podle kterého se u právních předpisů vyhlašovaných 
ve Sbírce zákonů, které byly předloženy přede dnem 
nabytí účinnosti zákona (tj. před 31. 12. 2019) a budou 
vyhlášeny ve Sbírce zákonů po nabytí účinnosti zákona 
(tj. po 31. 12. 2019) postupuje podle stávajícího znění 
zákona č. 309/1999 Sb. 
Do odůvodnění bude doplněno následující: 
„S ohledem na naléhavý obecný zájem se výjimečně 
navrhuje stanovit termín nabytí účinnosti dnem 1. března 
2020. Důvodem je zejména plnění závazků vyplývajících 
z členství ČR v EU, ze kterých vyplývá nezbytnost nabytí 
účinnosti předkládaného návrhu navrhovaným dnem, 
protože je třeba uzavřít příjem žádostí v opatření 
lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana 
lesů, a zároveň narovnat stávající stav, kdy vyhláškou č. 
298/2018 Sb. došlo ke změně u vymezení 
hospodářských souborů a je tak nutné upravit textaci 
týkající se porostních typů u nařízení vlády č. 29/2016 
Sb. a č. 147/2008 Sb.“.    

6. K čl. I – k úvodní větě:  
Mezi slova „a 314/2017“ doporučujeme vložit slova „nařízení vlády 
č.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K čl. III bodu 3 – k § 5 písm. c) nařízení vlády č. 29/2016 Sb.:  
V novelizační větě doporučujeme slovo „se“ před slovem „doplňují“ 
vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K čl. I bodu 7 – k § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 29/2016 Sb.: 
Doporučujeme stylisticky upravit větu a slovo „jestliže“ nahradit 
slovem „kdy“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K čl. V – k úvodní větě: 
Za text „314/2017 Sb.“ doporučujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. K čl. VI: 
Na konci textu ustanovení doporučujeme vložit tečku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
  

 

Úřad vlády – 
ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Ke struktuře a obsahu Obecné části Odůvodnění: 
Doporučujeme přepracovat Obecnou část Odůvodnění tak, aby 
byla srozumitelnější, přehlednější a stručnější. V předkládané 
podobě nevysvětluje dostatečně jasně nezbytnost navrhované 
novelizace ani její cíle. Obecně doporučujeme text pojmout více 
prakticky, tedy začít popisem problému a navrhovaným řešením. 
Výčet platných právních předpisů by měl být zařazen až později 
jako skutečné zhodnocení platného právního stavu včetně 
odůvodnění nezbytnosti jeho změny. 
Dále doporučujeme přesnější specifikaci dopadů návrhu na 
podnikatelské prostředí – „převážně neutrální“ považujeme za příliš 
vágní. 
Nabízíme předkladateli materiál kdykoli konzultovat s Oddělením 
pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) na ÚV 
ČR, případně využít související materiály na https://ria.vlada.cz/. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky upraveno 
a specifikace dopadů na podnikatelské prostředí byla 
zpřesněna. 

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K srovnávacím tabulkám: 
Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti 
vykazována jako implementační vůči předpisům EU ve 
srovnávacích tabulkách. 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 budou v systému ISAP následně 
aktualizovány. 

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.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
Bez připomínek. 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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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.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1.  
S ohledem na probíhající legislativní proces nové zonace NP 
požadujeme toto zohlednit v dotačních podmínkách pro oblasti 
Natura 2000. Jedná se především o úpravu oblastí způsobilých pro 
platbu podle NV 73/2015 Sb. Navrhujeme upravit text NV 73/2015 
Sb. následujícím způsobem: 
• § 2 : Oblastmi Natura 2000, na které lze poskytnout platbu v 

oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „platba“), 
jsou  
a) ptačí oblasti) nacházející se na území 1. zóny národních 

parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí,  
b) evropsky významné lokality zařazené do národního 

seznamu4) nacházející se na území 1. zóny národních parků 
nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí, nebo  

c) oblasti s jinými environmentálními omezeními, kterými jsou 
území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných 
krajinných oblastí, které se nenacházejí na území ptačí 
oblasti nebo evropsky významné lokality. 

• § 5 odst. 3  
(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské 

kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 činí 
ročně  

a) 86 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na 
území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a  

b) 76 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na 
území národního parku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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• § 6 písm. b) 
b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,  

1. dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 
až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., a  

2. dodržuje úplný zákaz používání hnojiv, s výjimkou pastvy 
hospodářských zvířat, jedná-li se o díl půdního bloku 
nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné 
oblasti  

3. používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, jedná-
li se o díl půdního bloku nacházející se na území 
národního parku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje 
pastva zvířat, 

• § 9 odst. 2 a 5 
(2) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil 

podmínku uvedenou v § 6 písm. b) bodu 2 nebo 3. Za 
nesplnění této podmínky se považuje rovněž nepředložení 
evidence hnojení v průběhu kontroly na místě nebo předložení 
takové evidence, ze které není možné požadovaný údaj zjistit.  

(5) Fond platbu na příslušný díl půdního bloku 
neposkytne, zjistí-li, že se díl půdního bloku nachází 
v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce. 

 

2. K § 8 odst. 1 písm. d): 
Vložit mezeru mezi písmeno „v“ a slovo „přílohách“. 

Vysvětleno. 
Jedná se o chybu v právním vyhledavači ASPI. 
Ve Sbírce zákonů se mezera nachází. 

3: 
V souvislosti s novelou č. 208/2019 Sb., kterou byl změněn zákon 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, dochází k úpravě evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů. V případě, že při aktualizaci 
evidence půdy žadatel nedoloží právní důvod užívání zemědělské 
půdy, vyznačí se tato skutečnost u příslušného dílu půdního bloku 
a na tuto část, na kterou žadatel nebude mít právní důvod užívání, 
nebude dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu je nezbytné 
v minimálním rozsahu ještě znovelizovat nařízení vlády 
č.  308/2004 Sb., č. 239/2007 Sb., č. 185/2015 Sb., č. 43/2018 Sb. 
a č. 44/2018 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky a návrh nařízení 
vlády byl rozšířen o část druhou, třetí, sedmou až 
devátou a zohledňuje se ustanovení § 3g odst. 4 zákona 
o zemědělství, stejně jako již proběhlé novely 
č. 350/2019 Sb. a č. 351/2019 Sb.  
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Česká 
akademie 
zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

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.  
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Česká 
plemenářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Společnost 
mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Agentura 
ochrany přírody 
a krajiny 

Bez připomínek.  

Česká asociace 
ochrany rostlin 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie 
Čech a Moravy 

Bez připomínek.  

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců 

Bez připomínek.  

Lesy České 
republiky 

Bez připomínek. 
 

 

Ústav pro 
hospodářskou 
úpravu lesů 

Bez připomínek. 
 

 

Sdružení 
vlastníků 
obecních a 
soukromých 
lesů 

Bez připomínek.  

Vojenské lesy a 
statky, s.p. 

Bez připomínek.  

Sdružení 
lesních školkařů 
ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 22. ledna 2020 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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