Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ7L7K)

VI.
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU
Ustanovení
návrhu
nařízení
vlády.
Příloha č. 1
Pořadové
číslo aktu 1,
pořadové
číslo
požadavku
č. 3

Obsah

Celex č.

Pořadové číslo aktu 1, pořadové číslo požadavku č. 3

32013R1306

Poř. Poř. Znění požadavku
číslo číslo
aktu poža
davk
u

1

3

Byl dodržen maximální limit
170 kg N/ha/hospodářský
rok, který se uzavře
v kalendářním roce podání
jednotné žádosti v použitých
organických,
organominerálních
a statkových hnojivech
v průměru zemědělského
podniku?

Vymezení
požadavk
u
v právním
předpise
EU

Vymezení
požadavku
v právním
předpise
ČR

Cl. 5
směrnice
Rady
91/676/E
HS

§ 8 odst. 1
nařízení
vlády
č. 262/201
2 Sb.

Ustanovení

Obsah
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.

Příloha II
Požadavky
a standardy
PPH 1

Příloha II
PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI PODLE ČLÁNKU 93
Požadavky a standardy PPH 1
Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o
ochraně vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1)
Články 4 a 5

Článek 93
odst. 1 a 2

Čl. 93
Pravidla podmíněnosti
1. Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy
stanovené na vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež
se týkají:
a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého
zemědělského stavu půdy;
b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
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c) dobrých životních podmínek zvířat.
2. Právní předpisy uvedené v příloze II týkající se
povinných požadavků na hospodaření se použijí v
platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném
členskými státy.
Příloha č. 1

Pořadové číslo aktu 1, pořadové číslo požadavku č. 5

Pořadové
číslo aktu 1,
pořadové
číslo
požadavku
č. 5

Poř. Poř. Znění požadavku
číslo číslo
aktu poža
davk
u

1

5

Byl dodržen zákaz pěstování
erozně nebezpečných plodin
(kukuřice, brambory, řepa,
bob setý, sója, slunečnice
nebo čirok) na pozemcích se
sklonitostí převyšující 7°,
jejichž jakákoliv část se
nachází ve vzdálenosti
menší než 25 m od útvaru
povrchových vod?

Vymezení
požadavk
u
v právním
předpise
EU

Vymezení
požadavku
v právním
předpise
ČR

Čl. 4 a 5
směrnice
Rady
91/676/E
HS

§ 11 odst.
1 nařízení
vlády
č. 262/201
2 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.

32013R1306

Příloha II
Požadavky
a standardy
PPH 1

Příloha II
PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI PODLE ČLÁNKU 93
Požadavky a standardy PPH 1
Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o
ochraně vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1)
Články 4 a 5

Článek 93
odst. 1 a 2

Čl. 93
Pravidla podmíněnosti
1. Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy
stanovené na vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež
se týkají:
a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého
zemědělského stavu půdy;
b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
c) dobrých životních podmínek zvířat.
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2. Právní předpisy uvedené v příloze II týkající se
povinných požadavků na hospodaření se použijí v
platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném
členskými státy.
Příloha č. 1

Pořadové číslo aktu 4, pořadové číslo požadavku č. 9

Pořadové
číslo aktu 4,
pořadové
číslo
požadavku
č. 9

Poř. Poř. Znění požadavku
číslo číslo
aktu poža
davk
u

4

9

Jsou krmiva skladována
odděleně od chemických
látek, odpadů nebo
zakázaných látek, aby se
předcházelo kontaminaci
krmiv, a eliminuje zacházení
s medikovaným krmivem
riziko jeho zkrmení
necílovým zvířatům nebo
křížovou kontaminaci jiných
krmiv?

Vymezení
požadavk
u
v právním
předpise
EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.

32013R1306

Vymezení
požadavku
v právním
předpise ČR

Příloha II
Požadavky
a standardy
PPH 4

Cl. 17
X
odst. 1
nařízení
Evropské
ho
parlament
u a Rady
(ES) č.

Příloha II
PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI PODLE ČLÁNKU 93
Požadavky a standardy PPH 4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31,
1.2.2002, s. 1)

178/2002
v návazno
sti na čl. 5
odst. 1
a přílohu I
část A
kap. I bod
4 písm. e)
a čl. 5
odst. 5
a přílohu
111 bod
1, 2
nařízení

Články 14 a 15, čl. 17 odst. 1 (3) a články 18, 19 a 20
(3)

Provedené zejména prostřednictvím:
— článku 14 nařízení (ES) č. 470/2009 a přílohy nařízení
(ES) č. 37/2010,
—
nařízení (ES) č. 852/2004: čl. 4 odst. 1 a příloha I
část A oddíl II bod 4 písm. g), h), j), bod 5 písm. f), h),
bod 6; oddíl III bod 8 písm. a), b), d), e), bod 9 písm. a),
c);
— nařízení (ES) č. 853/2004: čl. 3 odst. 1 a příloha III
oddíl IX kapitola I (část I bod 1 písm. b), c), d), e); část I
bod 2 písm. a) odrážka i), ii), iii), písm. b) odrážka i), ii),
písm. c); I-3; I-4; I-5;část II A body 1, 2, 3, 4;část II B bod
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1 písm. a), d), bod 2, bod 4 písm. a), b), příloha III oddíl
X kapitola I bod 1;
— nařízení (ES) č. 183/2005: čl. 5 odst. 1 a příloha I,
část A I bod 4 písm. e), g); část A II bod 2 písm. a), b),
e), čl. 5 odst. 5 a příloha III (nadpis „KRMENÍ“, bod 1.
„Skladování“ první a poslední věta a bod 2. „Distribuce“
třetí věta), čl. 5 odst. 6, a
— nařízení (ES) č. 396/2005: článek 18.

Evropské
ho
parlament
u a Rady
(ES)
č.
183/2005

Článek 93
odst. 1 a 2

Čl. 93
Pravidla podmíněnosti

1. Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy
stanovené na vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež
se týkají:
a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého
zemědělského stavu půdy;
b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
c) dobrých životních podmínek zvířat.
2. Právní předpisy uvedené v příloze II týkající se
povinných požadavků na hospodaření se použijí v
platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném
členskými státy.
Příloha č. 1
Pořadové
číslo aktu 10,
pořadové
číslo
požadavku
č. 2

Pořadové číslo aktu 10, pořadové číslo požadavku č.
2
Poř. Poř. Znění požadavku
číslo číslo
aktu poža
davk
u

Vymezení
požadavk
u
v právním

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.

32013R1306

Vymezení
požadavku
v právním
předpise ČR

Příloha II

4

Příloha II
PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI PODLE ČLÁNKU 93
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Požadavky
a standardy
PPH 10

předpise
EU

10

2

Byl aplikovaný přípravek
použit v souladu s účelem
jeho povoleného použití?

Cl. 55
věta první
a druhá
nařízení
Evropské
ho
parlament
u a Rady
č. 110712
009

§ 49 odst. 1
zákona
č. 326/2004
Sb.

Požadavky a standardy PPH 10
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009,
s. 1)
Čl. 55 první a druhá věta

Článek 93
odst. 1 a 2

Čl. 93
Pravidla podmíněnosti
1. Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy
stanovené na vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež
se týkají:
a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého
zemědělského stavu půdy;
b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
c) dobrých životních podmínek zvířat.
2. Právní předpisy uvedené v příloze II týkající se
povinných požadavků na hospodaření se použijí v
platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném
členskými státy.

Příloha č. 1
Pořadové
číslo aktu 10,
pořadové
číslo
požadavku
č. 5

Pořadové číslo aktu 10, pořadové číslo požadavku č.
5
Poř. Poř. Znění požadavku
číslo číslo
aktu poža

Vymezení
požadavk
u
v právním

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.

32013R1306

Vymezení
požadavku
v právním
předpise ČR

Příloha II

5

Příloha II
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5

Požadavky
a standardy
PPH 10

předpise
EU

davk
u
Bylo při aplikaci přípravku na
ochranu rostlin postupováno
v souladu s požadavky na
ochranu včel
a suchozemských
obratlovců?

Cl. 55
věta první
a druhá
nařízení
Evropské
ho
parlament
u a Rady
č. 110712
009

§ 49 odst. 1
písm. a)

PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI PODLE ČLÁNKU 93
Požadavky a standardy PPH 10
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009,
s. 1)

a § 49 odst.
6, § 51 odst.
3 a 4 a § 51
odst. 7 písm.
c) zákona
č. 326/2004
Sb. a § 3 až
5a a 11,
vyhlášky
č. 327/2012
Sb.

Čl. 55 první a druhá věta
Článek 93
odst. 1 a 2

Čl. 93
Pravidla podmíněnosti
1. Pravidla podmíněnosti tvoří povinné požadavky na
hospodaření podle práva Unie a standardy dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy
stanovené na vnitrostátní úrovni a uvedené v příloze II, jež
se týkají:
a) životního prostředí, změny klimatu a dobrého
zemědělského stavu půdy;
b) veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin;
c) dobrých životních podmínek zvířat.
2. Právní předpisy uvedené v příloze II týkající se
povinných požadavků na hospodaření se použijí v
platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném
členskými státy.

Příloha č. 3
Pořadové
číslo aktu 4,
pořadové
číslo
požadavku

Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků
podle aktů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

32013R1306

Poř. Poř. Kritéri Stupně Hodnocení
číslo číslo a
kritérií
aktu poža

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.
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č. 9

Článek 99
odst. 1 a 2
pododstavec
3

davk
u

4

9

Rozs Malý
ah

Kontaminací jsou ohrožena
nevhodně skladovaná krmiva o
hmotnosti do 1 tuny včetně.
Střední Kontaminací jsou ohrožena
nevhodně skladovaná krmiva o
hmotnosti od 1 tuny do 10 tun
včetně.
Velký Kontaminací jsou ohrožena
nevhodně skladovaná krmiva o
hmotnosti nad 10 tun.
Záva Malá Skladovací podmínky provozu
žnost
nezabraňují kontaminaci
krmiva uvedenými zdroji.
Střední Ve skladu krmiv se vyskytuje
krmivo kontaminované
uvedenými zdroji.
Velká V systému distribuce krmiv
zvířatům je přítomno krmivo
kontaminované uvedenými
zdroji nebo je necílovým
zvířatům k dispozici
medikované krmivo.
Trval Odstra Odstranitelné porušení.
ost
nitelná
Neodst Neodstranitelné porušení.
raniteln
á
Přímé
Ano.
nebezpečí
pro lidské
zdraví nebo
zdraví zvířat

Čl. 99
Výpočet správní sankce
1. Správní sankce stanovená v článku 91 se uplatní
snížením nebo vyloučením celkové částky plateb
uvedených v článku 92, které byly nebo mají být
poskytnuty dotčenému příjemci v souvislosti se žádostmi
o podporu, které příjemce podal nebo podá během
kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.
Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je třeba vzít v
úvahu závažnost, rozsah, trvání a opakování zjištěného
nedodržení požadavků, jakož i kritéria stanovená v
odstavcích 2, 3 a 4.
2. V případě nedodržení požadavků z důvodu nedbalosti
nepřesáhne procento snížení 5 % a v případě
opakovaného nedodržení požadavků 15 %.
Členské státy mohou zavést systém včasného varování,
který se vztahuje na případy nedodržení požadavků, jež
vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání
nepovedou v řádně odůvodněných případech ke snížení
nebo vyloučení. Pokud se členský stát rozhodne této
možnosti využít, příslušný orgán příjemci zašle včas dopis
s upozorněním, který jej informuje o zjištěných
nedostatcích a o povinnosti přijmout nápravná opatření.
Zjistí-li se při následné kontrole, že k napravení nedošlo,
uplatní se snížení podle prvního odstavce zpětně.
V případě nedodržení požadavků, jež představuje přímé
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se však
snížení nebo vyloučení uplatní vždy.
Členské státy mohou přednostně zpřístupnit zemědělský
poradenský systém příjemcům, kterým se včasného
varování dostalo poprvé.
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3. V případě úmyslného nedodržení požadavků nesmí
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % a může vést až
k úplnému vyloučení z jednoho či více režimů podpory; lze
ji uplatnit na jeden kalendářní rok či na více kalendářních
let.
4. V každém případě nesmí být celková výše snížení a
vyloučení za jeden kalendářní rok vyšší než celková
částka podle odst. 1 prvního pododstavce.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a
kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby,
podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

32014R0640

Článek 38
odst. 2 až 4

Čl. 38
Obecná pravidla týkající nesouladu

2. „Rozsah“ nesouladu se určí s přihlédnutím zejména k
tomu, zda má dalekosáhlý dopad nebo zda se omezuje
na samotný zemědělský podnik
3. „Závažnost“ nesouladu závisí zejména na tom, jak
významné jsou jeho důsledky s ohledem na cíle
dotčeného požadavku nebo normy.
4. Zda je nesoulad „trvalý“, závisí zejména na době, po
kterou účinek trvá, nebo na možnosti tento účinek
přiměřenými prostředky ukončit.

8
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Příloha č. 3
Pořadové
číslo aktu 10,
pořadové
číslo
požadavku
č. 2

Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků
podle aktů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008.
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Poř. Poř.
Kritéri Stupně Hodnocení
číslo číslo
a
kritérií
aktu požada
vku

10 2

Článek 99
odst. 1 a 2
pododstavec
3

Rozs Malý
ah

Počet přípravků použitých v
rozporu
s
účelem
povoleného použití je 1.
Střední Počet přípravků použitých v
rozporu s účelem
povoleného použití je 2 až
4.
Velký Počet přípravků použitých v
rozporu s účelem
povoleného použití je 5 a
více.
Záva Malá Povolené užití přípravku
žnost
nebylo dodrženo v rozsahu
do 10 % výměry
obhospodařované plochy
plodiny včetně.
Střední Povolené užití přípravku
nebylo dodrženo v rozsahu
od 10 do 50 % výměry
obhospodařované plochy
plodiny včetně a/nebo nebyl
dodržen povolený účel
použití přípravku.
Velká Povolené užití přípravku
nebylo dodrženo v rozsahu
nad 50 % výměry
obhospodařované plochy
plodiny.
Trval Odstra Odstranitelné porušení.
ost
nitelná

Čl. 99
Výpočet správní sankce
1. Správní sankce stanovená v článku 91 se uplatní
snížením nebo vyloučením celkové částky plateb
uvedených v článku 92, které byly nebo mají být
poskytnuty dotčenému příjemci v souvislosti se žádostmi
o podporu, které příjemce podal nebo podá během
kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.
Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je třeba vzít v
úvahu závažnost, rozsah, trvání a opakování zjištěného
nedodržení požadavků, jakož i kritéria stanovená v
odstavcích 2, 3 a 4.

2. V případě nedodržení požadavků z důvodu nedbalosti
nepřesáhne procento snížení 5 % a v případě
opakovaného nedodržení požadavků 15 %.
Členské státy mohou zavést systém včasného varování,
který se vztahuje na případy nedodržení požadavků, jež
vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání
nepovedou v řádně odůvodněných případech ke snížení
nebo vyloučení. Pokud se členský stát rozhodne této
možnosti využít, příslušný orgán příjemci zašle včas dopis
s upozorněním, který jej informuje o zjištěných
nedostatcích a o povinnosti přijmout nápravná opatření.
Zjistí-li se při následné kontrole, že k napravení nedošlo,
uplatní se snížení podle prvního odstavce zpětně.
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V případě nedodržení požadavků, jež představuje přímé
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se však
snížení nebo vyloučení uplatní vždy.

Neodst Neodstranitelné porušení.
raniteln
á
Přímé
Ano.
nebezpečí
pro lidské
zdraví nebo
zdraví zvířat

Členské státy mohou přednostně zpřístupnit zemědělský
poradenský systém příjemcům, kterým se včasného
varování dostalo poprvé.

3. V případě úmyslného nedodržení požadavků nesmí
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % a může vést až
k úplnému vyloučení z jednoho či více režimů podpory; lze
ji uplatnit na jeden kalendářní rok či na více kalendářních
let.
4. V každém případě nesmí být celková výše snížení a
vyloučení za jeden kalendářní rok vyšší než celková
částka podle odst. 1 prvního pododstavce.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a
kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby,
podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

32014R0640

Článek 38
odst. 2 až 4

Čl. 38
Obecná pravidla týkající nesouladu

2. „Rozsah“ nesouladu se určí s přihlédnutím zejména k
tomu, zda má dalekosáhlý dopad nebo zda se omezuje
na samotný zemědělský podnik
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3. „Závažnost“ nesouladu závisí zejména na tom, jak
významné jsou jeho důsledky s ohledem na cíle
dotčeného požadavku nebo normy.
4. Zda je nesoulad „trvalý“, závisí zejména na době, po
kterou účinek trvá, nebo na možnosti tento účinek
přiměřenými prostředky ukončit.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
(32013R1306)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne
17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské
politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES)
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém
a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované
na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (32014R0640)
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