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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 42247/2019-MZE-11193, ze dne 11. září 2020, s termínem dodání stanovisek do 5. října 
2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
financí 

1. Obecně:  
Pokud se v nařízení odkazuje na jeho přílohu, je třeba použít dikci 
„v příloze č. .. tohoto nařízení“. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 

2. K bodu 4.:  
Vzhledem k rozsahu změn prováděných v § 14 odst. 1 
doporučujeme zvážit uvedení celého nového znění tohoto 
ustanovení (tj. úpravu textu bodu takto „V § 14 odstavec 1 zní: „(1) 
Ochranným pásem, který…“) 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K bodu 10., (k § 33 odst. 6):  
Doporučujeme slovo „minimální“ v poslední větě neuvádět pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 

4. K bodu 10., (k § 33 odst. 7):  
V úvodní části textu doporučujeme vypustit dvojtečku za slovem 
„kopií“. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 

5. K bodu 10., (k § 33 odst. 7 písm. d)): 
Není jasné, co se rozumí pod pojmem „zemědělský obor vzdělání 
na úrovni (H)“. Je třeba upravit nebo alespoň blíže vysvětlit v 
odůvodnění. 
Dále doporučujeme slovo „popř.“ nahradit slovem „popřípadě“ 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 

6. K bodu 13.: 
Doporučujeme slovo „řády“ nahradit slovem „řádky“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K Čl. III.:  
Doporučujeme slova „které nabývá“ nahradit slovy „která nabývají“, 
neboť se jedná o dvě ustanovení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)



2 
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K novelizačnímu bodu 10 (§ 33 odst. 6): 
Podle návrhu by všichni mladí zemědělci, kteří žádají o platbu pro 
mladé zemědělce, měli mít odborné vzdělání nebo projít 
rekvalifikací. Ti, co již zemědělskou praxi vykonávají a mají tedy 
v tomto oboru dostatečnou praxi, ač mají jiné vzdělání, o platbu 
žádat nemohou. Je otázkou, zda takovým omezením bude 
dosaženo zamýšlené vyšší efektivity a zda absolvování 300 hodin 
rekvalifikace zaručí „lepšího“ zemědělce, než několik let praxe. 
Doporučujeme zvážit, zda mezi možnosti splnění kvalifikace pro 
mladé zemědělce nezařadit také praxi v zemědělství (např. v délce 
3 let). 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K části V., ustanovení § 33 odst. 7:  
Doporučujeme text doplnit o nově navržené poznámky pod čarou č. 
27 až 31. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 

2. K novelizačnímu bodu 12: 
V nadpisu přílohy č. 4 doporučujeme uvést název České republiky 
s velkým písmenem, v řádku 6 tabulky pak doporučujeme upravit 
řádkování. Stejné úpravy doporučujeme provést i v části materiálu 
V. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

1. K Čl. I, bodu 10: 
V novém odstavci 7 písm. f) se stanovuje, že je možné prokázat 
kvalifikaci žadatele kopií osvědčení o získání alespoň 2 profesních 
kvalifikací. Pro jednoznačnost aplikace tohoto ustanovení je nutné, 
aby součástí nařízení byla další příloha, kde budou vypsány profesní 
kvalifikace, které lze pro potřeby tohoto nařízení uznat (stejně jako 
je součástí nařízení příloha s názvy oborů středního a vyššího 
odborného vzdělání). Formulace „2 profesních kvalifikací s vazbou 
k některému zemědělskému povolání“ je příliš obecná a nedává 
informaci, které profesní kvalifikace jsou uznatelné. Z oblasti 
zemědělství a lesnictví existuje 134 platných profesních kvalifikací 
různého zaměření a jistě ne všechny budou vhodné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K Čl. I, bodům 10 a 14: 
Doporučujeme v novém odstavci 7 písm. b) a v části C přílohy č. 11 
za slovo „oboru“ vložit slovo „vzdělání“, aby došlo ke sjednocení 
terminologie se školskou legislativou. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 spolu s přílohami oborů vzdělávání 
byla s ohledem na připomínku Asociace soukromého 
zemědělství vypuštěna. 

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 10 – k § 33 odst. 7 písm. c): 
Upozorňujeme, že v návrhu je uvedeno slovo „dokladu“ a v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn slovo „dokladem“. 
Doporučujeme terminologii sjednotit. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 

2. K čl. I bodům 11 a 12 – k přílohám č. 2 a 4: 
Domníváme se, že v návrhu by mělo být doplněno označení příloh 
vpravo nahoře nad nadpisem přílohy, a to v případě přílohy č. 2 
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“ a v případě přílohy č. 4 
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 13 – k textu novelizačního bodu: 
Doporučujeme v návrhu opravit slovo „řády“ na slovo „řádky“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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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 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Doporučujeme přeformulovat část věty v rámci Zhodnocení 
slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU v obecné části 
odůvodnění z „Návrh novely nařízení vlády není v rozporu s právem 
Evropské unie, …“ na „Návrh novely nařízení vlády je v souladu s 
právem Evropské unie, …“. 

Nadto zde předkladatel uvádí, že návrh novely nařízení vlády je v 
souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, jimiž 
je ČR vázána. Není správné zde pojednávat o souladu návrhu s 
ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, neboť v této 
části jde o hodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU. Hodnocení 
souladu návrhu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 
smlouvami je třeba uvádět na jiném místě v odůvodnění. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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2. Obecně: 
Předkladatel v odůvodnění uvádí široký výčet předpisů EU, které se 
k návrhu vztahují. Ze zvláštní části odůvodnění však vyplývá, že 
bezprostředně relevantní k předloženému návrhu jsou jen: 
● nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze 

dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, 

● nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 
11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X 
uvedeného nařízení, v platném znění, 

● prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 
2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o 
integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění. 

Žádné ustanovení návrhu však není podtrženo jako implementační 
ani vykázáno v rozdílové tabulce, která není přiložena. Přiloženy 
nejsou ani srovnávací tabulky k žádnému z dotčených předpisů EU. 
Máme za to, že - i podle znění zvláštní části odůvodnění - by 
● bod 2 (§ 2 odst. 1 písm. c) návrhu) měl být vykázán jako 

implementační vůči čl. 40a odst. 1 písm. d) nařízení 809/2014, 
● bod 4 (§ 14 odst. 1 návrhu) by měl být vykázán jako 

implementační vůči čl. 5 nařízení 639/2014 a čl. 46 odst. 2 
pododst. 1 nařízení EU č. 1307/2013, 

● bod 10 (§ 33 odst. 6 návrhu) by měl být vykázán k čl. 50 odst. 3 
nařízení 1307/2013. 

V souvislosti s bodem 10. (§ 33 návrhu) je ale rovněž nutné vyjasnit, 
jak budou zohledněny vzdělávací programy získané v jiných státech 
/ členských státech EU, zejména zda jednotlivé kódy jsou použitelné 
i pro jiné než české vzdělání 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno ve smyslu připomínky a 
zároveň bylo doplněno požadované výkaznictví. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 byla s ohledem na připomínku 
Asociace soukromého zemědělství vypuštěna. 
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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.  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  
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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  1. K § 17 odst. 2: 
Žádáme o doplnění seznamu plodin o oves hřebílkatý, vikev 
bengálská, pískavice, cizrna beraní, úročník bolhoj, komonice, tolice, 
konopí seté, bob a len setý. 
 
Odůvodnění: Nově přidané plodiny jsou vhodným rozšířením 
stávajícího seznamu. Více povolených druhů umožňuje pěstitelům 
širší volbu meziplodin pro své osevní postupy a pozemky. Rozšířený 
seznam umožní reagovat na případné sezónní výpadky dostupných 
osiv na trhu volbou jiné komponenty do směsi. Nové druhy jsou 
využívány v meziplodinách i v jiných členských zemích, čímž bude 
umožněno využití již namíchaných směsí v případě výpadků 
produkce v ČR.  
Většina nově přidaných druhů je z čeledi bobovité, u které je žádoucí 
rozšiřování osevních ploch. Jedná se o zástupce druhů, kteří lépe 
snáší sušší a teplejší podmínky nebo se jedná o druhy s širokou 
ekologickou nikou pěstování.  
Konopí seté a len jsou plodiny s vyšším potenciálem tvorby 
organické hmoty s delší dobou rozkladu, nižší rychlostí mineralizace 
a tvorbou stabilnějších forem. 

Akceptováno částečně.  
Do § 17 odst. 2 budou po konzultaci odborníky VÚRV a 
VÚPT zařazeny tyto plodiny: 
- oves hřebílkatý,  
- vikev bengálská,  
- pískavice řecké seno,  
- cizrna beraní,  
- úročník bolhoj,  
- komonice bílá,  
- tolice dětelová,  
- bob obecný,  
- len setý. 
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2. K § 14 odst. 4: 
Žádáme o doplnění seznamu plodin o bob, kmín setý a konopí 
seté. 
 
Odůvodnění: Nově přidané plodiny jsou ozimého i jarního 
charakteru. Svým kvetením jsou zdroji pylu a nektaru pro 
pestřenkovité zástupce hmyzu (kmín, konopí), což jsou zástupci 
parazitoidů zemědělsky závažných škůdců. Proto je jejich podpora 
v krajině žádoucí. Bob je zástupcem čeledi bobovitých s biologickou 
fixací dusíku. Bob je významnou hostitelskou rostlinou mšic, do 
kterých kladou pestřenky svá vajíčka. Lze tedy docílit dvojího efektu 
podpory pestřenkovitého hmyzu. Více povolených druhů umožňuje 
pěstitelům širší volbu plodiny pro své osevní postupy a pozemky. 
Rozšířený seznam umožní reagovat na případné sezónní výpadky 
dostupných osiv na trhu volbou jiné komponenty do směsi. 

Akceptováno částečně. 
Do § 14 odst. 4 bude po konzultaci s odborníky VÚRV a 
VÚPT doplněn kmín kořenný.  
Konopí nelze zařadit z kontrolních důvodů. 
Bob je označen jako erozně ohrožující plodina a proto po 
konzultaci s odborníky VÚRV a VÚPT nebude zařazen do 
plochy EFA ochranný pás. 
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 3. K § 28 odst. 3: 
Žádáme o doplnění seznamu o tolici, pískavici, úročník a komonici.  
 
Odůvodnění: Nově doplněné druhy splňují podmínky produkce 
bílkovinné hmoty. Druhy jsou vhodné do sušších oblastí, kde je 
mnohdy problematické ostatní druhy vypěstovat. Jedná se o zatím 
minoritní druhy, které se postupně rozšiřují a je vhodné rozšíření 
jejich ploch podpořit. 

Vysvětleno. 
Seznam podporovaných plodin byl stanoven na základě 
diskuzí s odbornými útvary a následně bylo rozhodnutí o 
podporovaných plodinách projednáváno s EK a 
notifikováno.  
Dle stávajících evropských předpisů, konkrétně dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 
mohou členské státy každoročně rozhodnutí ohledně 
podmínek poskytování jednotlivých podpor v rámci 
dobrovolné podpory vázané na produkci změnit, přičemž 
rozhodnutí je s účinkem od nového roku. Tato změna však 
musí být dostatečně odůvodněná, což v případě nově 
přidaných bílkovinných plodin znamená nejen popis obtíží 
sektoru a informace o vývoji počtu hektarů dotčených 
plodin, ale také detailní výpočty rentabilit pěstování 
jednotlivých plodin.  
Pokud budou výše uvedené údaje k dispozici, lze o 
rozšíření seznamu podporovaných plodin do budoucího 
období uvažovat.  
Do aktuálně předkládané novely nařízení vlády č. 50/2015 
Sb. však nelze s ohledem na vysvětlení výše přidávat 
plodiny bez předchozího odůvodnění Komisi. 

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. K Příloze č. 11 Seznam oborů vzdělání: 
Seznam oborů je nutné aktualizovat, jelikož se jedná o seznam 
z roku 2008, který neodpovídá aktuálnímu stavu a prokazatelně 
neobsahuje všechny kódy zemědělských vzdělávacích oborů. Je 
nutné se vyhnout situacím, kdy by bylo potřeba individuálně ověřovat 
u MZe, zda žadatel splnil požadovanou kvalifikaci, pokud ním 
dosažený obor vzdělání není součástí seznamu.  
 
Dalším problém je, jakým způsobem budou dokládat požadované 
vzdělání zahraniční žadatelé. Pro zahraniční žadatelé není seznam 
oborů specifikován.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 spolu s přílohami oborů vzdělávání 
byla s ohledem na připomínku Asociace soukromého 
zemědělství vypuštěna. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K účinnosti: 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou 
ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

Částečně akceptováno. 
Účinnosti od 1. ledna 2022 nabývají ustanovení čl. I bodu 
1 a 2, které spolu souvisí, neboť tvoří jednu souvislou 
změnu nařízení vlády.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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3. K § 7 odst. 8: 
 
(8) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je pro daný díl půdního 

bloku stanoveno jinak 
a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády 

č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) opatřením ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 
Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, 

c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle 
nařízení vlády č. 330/2019 Sb., 

d) opatřením navazujícím na ekologické zemědělství podle nařízení 
vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího 
opatření ekologické zemědělství, 

e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž žadatel odlišný 
postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží 
Fondu nejpozději v den, kdy měly být činnosti podle 
odstavce 3 provedeny, nebo 

f)   § 3j zákona o zemědělství. 
 
Odůvodnění: Nutnost úpravy vymezení výjimek pro neprovedení 
seče/pastvy a to i z důvodu předpokládané kontroly Mach od roku 
2022. 

Akceptováno jinak. 
 
§ 7 odst. 8 písmeno e) zní: 
 
„e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž Fond 
odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
obdrží nejpozději v den, kdy měly být činnosti podle 
odstavce 3 provedeny, nebo“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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 4. Navrhujeme rozšířit návrh nařízení vlády, kterým se mění 
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 (čj. 
42247/2020-MZE-11193) o další následující 2 nové části 
(nezbytné změny nařízení vlády č. 225/2004 Sb. a č. 249/2004 
Sb.). 

Odůvodnění: Navrhované úpravy adaptují změny v prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se 
mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování 
informací a dokumentů Komisi. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Text novely byl doplněn ve smyslu připomínky o novely 
nařízení vlády č. 225/2004 Sb. a č. 294/2004 Sb. 
Současně na základě zásadní připomínky k souběžně 
předkládanému návrhu novely nařízení vlády č. 48/2017 
Sb. (čj. 55973/2020-MZE-11193) byl předkládaný návrh 
rozšířen i o nezbytný návrh novely nařízení vlády č. 
29/2016 Sb.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

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.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

1. K § 33 odst. 6 a 7: 
Zásadní připomínku vznášíme k nově navrženým odstavcům 6 a 7, 
kde se nově požaduje splnění zemědělské kvalifikace. Tuto novou 
povinnost jednoznačně odmítáme. Podle odůvodnění je změna 
zaváděna za účelem zefektivnění a lepšího zacílení této platby. 
Jejím cílem je ale podle téhož odůvodnění i podle dokumentů 
Evropské komise urychlení generační obměny a tento cíl podle 
našeho názoru není nijak závislý na vzdělání žadatelů a požadavek 
na něj tedy považujeme za zcela nerelevantní. Domníváme se, že 
takto nastavená povinnost může naopak řadu mladých od zahájení 
zemědělské činnosti odradit, protože jim stanovuje diskriminační 
podmínku vzdělávání v konkrétních oborech. 
Řada mladých lidí, kteří pocházejí z rodinných farem a v zemědělství 
vyrůstají, mají navíc mnohdy daleko větší praktické znalosti a vyšší 
kvalifikaci pro práci v zemědělství než absolventi odborných škol, a 
není důvod je proto vyřazovat z nároku na platbu. Navíc se velmi 
často stává, že právě proto, že tito lidé znají zemědělství dokonale 
po praktické stránce, volí pro své formální vzdělání takový obor, 
který se zkušeností na farmě naučit nemohli, ale v jejich podnikání 
jim může velmi pomoci – například ekonomika, účetnictví, podnikání, 
marketing, právo apod.  
Výčet oborů, které budou uznávány jako splnění zemědělské 
kvalifikace podle přílohy č. 11, navíc rozhodně není kompletní a 
chybí v něm řada oborů, které mohou nástupci na farmách či 
v zemědělských podnicích využít, například o vysokoškolské obory 
se specializací biologie, ekologie, životní prostředí, management, 
marketing, účetnictví, podnikání atp. Jedná se přitom o analogii 
oborů, které jsou uvedeny v rámci přílohy u středních odborných 
škol.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Úprava § 33 odst. 6 a 7 spolu s přílohami byla vypuštěna. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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 2. K § 2 odst. 1 písm. c): 
ASZ ČR zásadně odmítá, aby nepřekročitelnou podmínkou pro 
příjem přímých plateb bylo zřízení přístupu do Portálu farmáře. Jak 
jsme již opakovaně informovali ředitele SZIF, domníváme se, že za 
primární komunikační elektronický prostředek by pro účely Jednotné 
žádosti měla sloužit nadále datová schránka, jako elektronické 
úložiště zřízené zákonem pro doručování elektronických dokumentů 
mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými 
osobami na straně druhé. Orgány veřejné moci jsou povinny posílat 
dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, mají-li ji 
zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž 
schránka byla zřízena, de facto povinnost si z ní dokumenty 
vyzvedávat. Datovou schránku tedy nelze ignorovat coby státem 
vytvořenou, garantovanou a povinnou formu elektronické 
komunikace. Svědčí o tom i vyjádření příslušného odboru 
Ministerstva vnitra, které máme k dispozici. 
Považujeme tedy návrh zcela nesystémové rozhodnutí, které nutí 
zemědělce využívat Portál farmáře SZIF, jenž je navíc uživatelsky 
zatím ne zcela přívětivým prostředím a řada zemědělců s ním proto 
aktivně nepracuje. Avizovanou změnu komunikace považujeme za 
nesprávnou a nereálnou. Velmi se obáváme, že důsledkem této 
změny, která navíc přišla v době, kdy o ní nelze dostatečně žadatele 
informovat na pravidelných školeních, bude riziko, kdy žadatelé 
promeškají termíny pro opravy, podání námitek apod. například 
z důvodu, že nenajdou správné rozhodnutí či v důsledku toho 
nestihnou lhůtu pro podání příslušného dokumentu.  
V návaznosti na tyto naše argumenty nás ředitel SZIF svým 
dopisem ze dne 8. června 2020 ujistil, že pro doručování písemností 
bude nadále sloužit datová schránka za současného zachování 
možnosti následného zobrazování v Portálu farmáře. V případě, že 
žadatel nedisponuje datovou schránkou ani přístupem do Portálu 
farmáře, bude SZIF písemnosti doručovat poštou. ASZ ČR toto 
řešení podporuje a žádáme, aby byl tento postup reflektován v rámci 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Nová podmínka podle § 2c odst. 1 písm. c) s odloženou 
účinností od 1. 1. 2022 je podmínkou související se 
spuštěním nové kontroly prostřednictvím sledování podle 
čl. 40a nařízení (EU) č. 809/2014, která má být 
v členských státech povinně zavedena v rámci nové SZP 
2021 – 2027. 
Účelem kontroly prostřednictvím sledování pomocí údajů 
z družic Sentinel je změnit filozofii kontroly tak, aby 
žadatel byl průběžně komunikujícím partnerem. Jedná se 
o 100% kontrolu všech pozemků žadatele, kdy žadatel má 
být průběžně informován o stavu plnění podmínek. 
V souladu s čl. 40a nařízení (EU) č. 809/2014 je proto 
stanovena povinnost zřídit vhodný nástroj pro komunikaci 
se žadatelem. Pro vzájemnou komunikaci je třeba zvolit 
elektronický nástroj, který bude vhodně provázaný 
s dalšími aplikacemi (např. aplikací na podávání 
změnových žádostí). 
Plošný monitoring podmínek z družicových dat bude 
zobrazován v přehledu průběžných výsledků na Portálu 
farmáře, včetně doprovodných informací. Pro konkrétní 
pozemek a podmínku bude automaticky a přehledně 
informovat farmáře o stavu plnění podmínek (zelený 
semafor = plnění v pořádku; žlutý semafor = je třeba např. 
dodat geotagovanou fotografii nebo provést fyzickou 
prohlídku v terénu; červený semafor = podmínka 
nesplněna, je možné reagovat např. změnou žádosti). 
Účelem této podmínky není měnit způsob doručování 
písemností ze strany SZIF, tak jak bylo s ASZ 
komunikováno, což ani podzákonným předpisem nelze. 
SZIF bude dokumenty (písemnosti v rámci správního 
řízení – výzvy, rozhodnutí, protokoly) zasílat přednostně 
do datové schránky, pokud ji má žadatel zřízenou. SZIF 
nebude ignorovat státem vytvořenou, povinnou formu 
doručování.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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Kontrola prostřednictvím sledování, která má umožnit 
žadateli ještě v době probíhající administrace řešit a 
napravit příp. nedodržení podmínek a tím minimalizovat, 
resp. eliminovat sankce, však nemůže být spuštěna bez 
nástroje pro on-line komunikaci průběžných výsledků. 
Nástrojem pro tuto komunikaci bude Portál farmáře, jehož 
nové řešení je součástí projektu monitoringu. Jelikož se 
jedná o povinnou 100% kontrolu všech pozemků všech 
žadatelů, je nutné, aby všichni žadatelé měli přístup do 
Portálu farmáře.  
Rozpor byl odstraněn. 

 3. Dále navrhujeme do výčtu plodin pro směs meziplodin v rámci § 
17, odst. (2) doplnit pískavici řecké seno (Trigonella foenum-
graecum). Tuto plodinu považujeme za vhodnou pro tyto směsi, 
protože se jí daří v suchých podmínkách a při nedostatku 
zbytkového dusíku v půdě, což jsou podmínky typické pro setí 
meziplodin. Pískavice navíc dokáže fixovat vzdušný dusík, je 
vhodná coby protierozní plodina a dokáže se dobře uplatnit 
v pomaleji vzcházejících porostech meziplodin. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Do § 17 odst. 2 bude doplněna pískavice řecké seno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)



16 
 

 4. Dále navrhujeme do výčtu bílkovinných plodin v rámci § 28, odst. 
(3) zařadit vikev, která má výrazné zlepšující účinky na půdu a 
může být využita jako krmná plodina. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Seznam podporovaných plodin byl stanoven na základě 
diskuzí s odbornými útvary a následně bylo rozhodnutí o 
podporovaných plodinách projednáváno s EK a 
notifikováno.  
Dle stávající evropské legislativy, konkrétně dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 mohou 
členské státy každoročně rozhodnutí ohledně podmínek 
poskytování jednotlivých podpor v rámci dobrovolné 
podpory vázané na produkci změnit, přičemž rozhodnutí 
je s účinkem od nového roku. Tato změna však musí být 
dostatečně odůvodněná, což v případě nově přidaných 
bílkovinných plodin znamená nejen popis obtíží sektoru a 
informace o vývoji počtu hektarů dotčených plodin, ale 
také detailní výpočty rentabilit pěstování jednotlivých 
plodin.  
Pokud budou výše uvedené údaje k dispozici, lze o 
rozšíření seznamu podporovaných plodin do budoucího 
období uvažovat.  
Do aktuálně předkládané novely nařízení vlády č. 50/2015 
Sb. však nelze s ohledem na vysvětlení výše přidávat 
plodiny bez předchozího odůvodnění Komisi. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zemědělský 
svaz ČR 

Bez připomínek.  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz 
marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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Česká inspekce 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Státní 
veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

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.  

Výzkumný ústav 
rostlinné výroby 

Bez připomínek. 
 

 

Ústav 
zemědělské 
ekonomiky a 
informací 

1. V seznamu vzdělání by měly být doplněny specializace Biologie, 
ekologie, životní prostředí (např. Karlova univerzita) 

Dále např.  obory na VŠE - management, marketing, účetnictví, 
ekonomie, podnikání. Jedná se o analogii oborů, uváděných na 
středních odborných školách.  

Neakceptováno. 
Důvodem zavedení podmínky zemědělského vzdělání je 
povinnost společné definice mladého zemědělce pro I. a 
II. pilíř, proto i kontrolní postupy v I. pilíři by se měly 
přizpůsobit postupům v II. pilíři, kde je tato podmínka již 
zavedená. Obory vzdělání uvedené v příloze č. 11 jsou již 
nyní akceptované pro poskytnutí dotace v rámci II. pilíře. 
Vzhledem k tomu, že podmínky musejí být v obou pilířích 
shodné, nelze rozšířit seznam uznávaných oborů nad 
tento rámec.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)
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2. K bodu 10  - § 33 odst. 6 a 7:, 
odstavec „Doplnění podmínky odborné kvalifikace ...“ 
(důvodová zpráva). 
Věta „... finanční prostředky vynakládané v rámci této platby nejsou 
efektivní a nepřinášejí téměř žádný efekt, proto je nutné podporu 
lépe zacílit.“ 
Věta neodůvodňuje, proč a jak by měla podmínka kvalifikace zacílit 
podporu lépe. Jestli neefektivnost vyplývá z toho, že mladí 
zemědělci pobírající platbu, nejsou odborně kvalifikovaní, není 
doloženo. 

Neakceptováno. 
Nutnost doplnění podmínky zemědělské kvalifikace plyne 
z kritiky ze strany EÚD i EK, že finanční prostředky 
vynakládané v rámci této platby nejsou efektivní a 
nepřinášejí téměř žádný efekt, proto je nutné podporu lépe 
zacílit. Neefektivnost je zde tedy tvrzena ze strany EÚD a 
EK a naším úkolem je na tuto kritiku příslušným způsobem 
zareagovat. Doplnění podmínky odborné kvalifikace je ČR 
umožněno čl. 50 odst. 3 nařízení 1307/2013.  
Dalším důvodem je povinnost společné definice mladého 
zemědělce pro I. a II. pilíř, proto i kontrolní postupy v I. pilíři 
by se měly přizpůsobit postupům v II. pilíři, kde je tato 
podmínka již zavedená. 
 

Výzkumný ústav 
Silva Taroucy 
pro krajinu a 
okrasné 
zahradnictví, 
v.v.i. 

Navrhuji formální změnu resp. úpravu tabulek v Příloze č. 2 nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb. (Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich 
kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České 
republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu), a to 
tak, aby se vědecké – latinsky psané části -  jmen druhů dřevin psali 
kurzívou tak jak je to dle pravidel vědecké nomenklatury a bylo to 
tak zapsáno i v předchozím NV. Navrhované změny uvádím formou 
sledování změn v přiloženém souboru, která jsem stáhnul z e-
klepu…případně by bylo možné všechny názvy nepsat tučně. 

Akceptováno. 
Text bude upraven ve smyslu připomínky s upravením 
latinských pojmů kurzívou, text musí ovšem  zůstat tučně 
vyznačen (Legislativní pravidla vlády). 
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Českomoravská 
šlechtitelská a 
semenářská 
asociace 

1. K § § 14 odst. 4: 
 

A/  Žádáme o doplnění seznamu plodin o bob, kmín a konopí. 
 
Odůvodnění: Nově přidané plodiny jsou ozimého i jarního 
charakteru. Svým kvetením jsou zdroji pylu a nektaru pro 
pestřenkovité zástupce hmyzu (kmín, konopí), což jsou zástupci 
parazitoidů zemědělsky závažných škůdců. Proto je jejich podpora 
v krajině žádoucí. Bob je zástupcem čeledi bobovitých s biologickou 
fixací dusíku. Bob je významnou hostitelskou rostlinou mšic, do 
kterých kladou pestřenky svá vajíčka. Lze tedy docílit dvojího efektu 
podpory pestřenkovitého hmyzu. Více povolených druhů umožňuje 
pěstitelům širší volbu plodiny pro své osevní postupy a pozemky. 
Rozšířený seznam umožní reagovat na případné sezónní výpadky 
dostupných osiv na trhu volbou jiné komponenty do směsi.  
 
B/  Návrh rozšířit o níže uvedené plodiny: 
- Oves hřebílkatý - Avena strigosa  
- Šalvěj hispánská - Salvia hispanica 
- Pískavice řecké seno - Trigonella foenum-graecum 
- Čirok dvoubarevný x sůdánský - Sorghum bicolor x sudan 

 
Odůvodnění: Standardní používání těchto plodin do směsí 
v ostatních zemích EU (viz. Francie či Německo aj.). Rozšíření 
možností biodiverzity těchto směsí. 

Akceptováno částečně. 
 
Čirok a bob jsou označeny jako erozně ohrožující plodiny 
a proto po konzultaci s odborníky VÚRV a VÚPT nebudou 
zařazeny do plochy EFA ochranný pás. 
 
- Do § 14 odst. 4 budou zařazeny plodiny  

- Oves hřebílkatý  
- Šalvěj hispánská 
- Pískavice řecké seno 
- Kmín kořenný 

 
Konopí nelze zařadit z kontrolních důvodů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUUJ88QV)



20 
 

2. K § 17 odst. 2: 
 
A/  Žádáme o doplnění seznamu plodin o: oves hřebílkatý, vikev 

bengálská, pískavice řecké seno, cizrna beraní, úročník 
bolhoj, komonice bílá, tolice dětelová, konopí seté, bob 
obecný a len setý. 

 
Odůvodnění: Nově přidané plodiny jsou vhodným rozšířením 
stávajícího seznamu. Více povolených druhů umožňuje pěstitelům 
širší volbu meziplodin pro své osevní postupy a pozemky. Rozšířený 
seznam umožní reagovat na případné sezónní výpadky dostupných 
osiv na trhu volbou jiné komponenty do směsi. Nové druhy jsou 
využívány v meziplodinách i v jiných členských zemích, čímž bude 
umožněno využití již namíchaných směsí v případě výpadků 
produkce v ČR.  
Většina nově přidaných druhů je z čeledi bobovité, u které je žádoucí 
rozšiřování osevních ploch. Jedná se o zástupce druhů, kteří lépe 
snáší sušší a teplejší podmínky nebo se jedná o druhy s širokou 
ekologickou nikou pěstování.  
Konopí seté a len jsou plodiny s vyšším potenciálem tvorby 
organické hmoty s delší dobou rozkladu, nižší rychlostí mineralizace 
a tvorbou stabilnějších forem.  
 
B/  Návrh rozšířit seznam o níže uvedené plodiny: 
- Šalvěj hispánská - Salvia hispanica 
- Čirok dvoubarevný x sůdánský - Sorghum bicolor x sudan 
- Jetel egyptský - Trifolium alexandrium 
- Vikev narbonská - Vicia narbonensis 
- Vikev čočková - Vicia ervillia 
 
Odůvodnění: Standardní používání těchto plodin do směsí 
v ostatních zemích EU (viz. Francie či Německo atd. a sortiment 
osivářských firem produkujících v těchto zemích). Rozšíření 
možností biodiverzity těchto směsí. 

Akceptováno částečně. 
 
Z kontrolních důvodů a s tím spojeného nárůstu 
administrativy nelze zařadit konopí. Po konzultaci 
odborníky VÚRV a VÚPT budou do § 17 odst. 2 doplněny 
tyto plodiny: 
 
- oves hřebílkatý,  
- vikev bengálská,  
- pískavice řecké seno,  
- cizrna beraní,  
- úročník bolhoj,  
- komonice bílá,  
- tolice dětelová,  
- bob obecný  
- len setý 
- Šalvěj hispánská  
- Čirok dvoubarevný x súdánský  
- Jetel egyptský  
- Vikev narbonská  
- Vikev čočková 
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3. K § 17  odst. 4: 
 
Zrušit termíny letní a ozimá varianta a termíny a nahradit: 
„Meziplodina bude zaseta po sklizené ozimé či jarní hlavní plodině 
v termínu od 1.7. Přesný termín setí bude uveden v evidenci využití 
půdy a meziplodina musí být zachována na pozemku minimálně 50 
dní. Termín likvidace porostu bude rovněž uveden v evidenci využití 
půdy. Přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny 
mechanicky ani chemicky likvidován.“. 
 
Odůvodnění: Termín setí uvedený v současné době pro letní 
variantu je ve většině podniků letos nesplnitelný, zejména ve vyšších 
polohách. Letošní rok plně prokázal, že valná většina podniků nebyla 
v praxi schopna tuto variantu využít. Pak mohou využít pouze 
ozimou variantu, která ale musí být ponechána do konce října, což 
opět ve vyšších polohách je pozdní, nereálný termín pro setí 
následné plodiny, např. ječmene, pšenice apod. 
Termín setí musí vycházet z potřeb praxe, pole, daného roku, 
vláhových podmínek a pěstované meziplodiny a nemůže být vázán 
na kalendářní dny. Nastavením volného termínu + min. 50 dní, se 
zlepší využití meziplodin jako správného přerušovače osevních 
postupů, jako plodin zlepšujících půdní strukturu a zvyšujících 
obsah organické hmoty v půdě, plodin omezujících ztráty vody, erozi 
a růst plevelů. 

Neakceptováno. 
 
Toto rozdělení a zároveň termíny byly dohodnuty a 
odsouhlaseny v rámci PS k přímým platbám. 
 
Z kontrolních důvodů není klouzavý termín 
akceptovatelný. Bylo by nutné zavést evidenci vysetí a 
ukončení trvání porostu. 
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4. K § 17 odst. 5 písm. b) a c): 
 
V návaznosti na zrušení termínů letní a ozimá varianta (odstavec 4) 
vypustit v odstavci 5 písm. b), zda bude směs využita jako letní nebo 
ozimá meziplodina,   
A také v písmenu c) neuvádět: s označením varianty podle odstavce 
4 písm. a) nebo b). 
 
Odůvodnění: V návaznosti na zrušení termínů letní a ozimá varianta 
(odstavec 4) vypustit v odstavci 5 písm. b), zda bude směs využita 
jako letní nebo ozimá meziplodina. 
A také v písmenu c) neuvádět: s označením varianty podle odstavce 
4 písm. a) nebo b). 

Vysvětleno. 
 
Toto rozdělení a zároveň termíny byly dohodnuty a 
odsouhlaseny v rámci PS k přímým platbám. 
 
Z kontrolních důvodů není klouzavý termín 
akceptovatelný. Bylo by nutné zavést evidenci vysetí a 
ukončení trvání porostu. 

5. K § 28 odst. 3: 
 

A/  Žádáme o doplnění seznamu o vikev.  
 

Odůvodnění: Historicky i pěstebně významná bílkovinná plodina 
v našich podmínkách. 
 
B/  Žádáme o doplnění seznamu o tolici, pískavici, úročník 
a komonici.  
 
Odůvodnění: Nově doplněné druhy splňují podmínky produkce 
bílkovinné hmoty. Druhy jsou vhodné do sušších oblastí, kde je 
mnohdy problematické ostatní druhy vypěstovat. Jedná se o zatím 
minoritní druhy, které se postupně rozšiřují a je vhodné rozšíření 
jejich ploch podpořit. 

Vysvětleno. 
Seznam podporovaných plodin byl stanoven na základě 
diskuzí s odbornými útvary a následně bylo rozhodnutí o 
podporovaných plodinách projednáváno s EK a 
notifikováno. Dle stávající evropské legislativy, konkrétně 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 
mohou členské státy každoročně rozhodnutí ohledně 
podmínek poskytování jednotlivých podpor v rámci 
dobrovolné podpory vázané na produkci změnit, přičemž 
rozhodnutí je s účinkem od nového roku. Tato změna však 
musí být dostatečně odůvodněná, což v případě nově 
přidaných bílkovinných plodin znamená nejen popis obtíží 
sektoru a informace o vývoji počtu hektarů dotčených 
plodin, ale také detailní výpočty rentabilit pěstování 
jednotlivých plodin.  
Pokud budou výše uvedené údaje k dispozici, lze o 
rozšíření seznamu podporovaných plodin do budoucího 
období uvažovat.  
Do aktuálně předkládané novely nařízení vlády č. 50/2015 
Sb. však nelze s ohledem na vysvětlení výše přidávat 
plodiny bez předchozího odůvodnění Komisi. 

V Praze dne 23. října 2020 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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