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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 55104/2019-MZE-11193, ze dne 25. listopadu 2020, s termínem dodání stanovisek do 
16. prosince 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
financí 

1. V důvodové zprávě k předloženému návrhu nařízení vlády 
nejsou vyčísleny finanční dopady na státní rozpočet. Uvádí se, 
že se jedná o legislativně technické úpravy. Ve skutečnosti jde 
ale o navýšení prostředků na dané opatření jak z Evropského 
fondu pro rozvoj venkova, tak ze státního rozpočtu na související 
národní spolufinancování. Požadujeme doplnit rozpočtové 
dopady do důvodové zprávy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Text odůvodnění byl doplněn následovně:  

„prostředky na pokrytí závazků z programového 
období 2007 - 2013. Míra kofinancování tohoto opatření 
z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %.  
Z přechodného nařízení 2020/2220 vyplývá, že během 
přechodného období je umožněno podporovat rozvoj 
venkova i nadále, členské státy tak mají možnost 
financovat své prodloužené programy rozvoje venkova z 
odpovídajících rozpočtových prostředků přidělených na 
roky 2021 a 2022. V souladu s přechodným nařízením je 
v rámci modifikace programového dokumentu navýšena 
celková alokace opatření v rámci PRV tak, aby byly 
pokryty i závazky roku 2021 a 2022. Ročně je v rámci 
agroenvironmentálně-klimatických opatření zažádáno o 
dotaci v celkové výši 3,3 mld. Kč (příspěvek státního 
rozpočtu je cca 0,825 mld. Kč).  
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  Prostředky k financování opatření v rámci 
navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 
v připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly 
Ministerstva zemědělství na rok 2021.  

 
S ohledem na legislativně technický charakter 

nařízení vlády nejsou předpokládány hospodářské a 
finanční dopady na státní rozpočet a ani na ostatní veřejné 
rozpočty.“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K bodu 1. (§ 3 odst. 3 písm. a): 
U legislativní zkratky není jasné, co je vlastně zkracovaným 
pojmem – pokud by to mělo být spojení „závazek v délce trvání 
2 let, které začíná běžet dnem 1. ledna prvního roku dvouletého 
období“, tak upozorňujeme, že v písmeni b) se používá spojení 
„závazek délce trván 1 roku“. V tomto kontextu by ovšem 
legislativní zkratka nedávala smysl. Doporučujeme legislativní 
zkratku nezavádět, smysl ustanovení bude jasný i bez ní. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K bodu 25. (§ 31 odst. 2): 
Doporučujeme neoznačenou větu na konci odstavce vložit do 
úvodní věty odstavce a jeho znění přeformulovat takto: „(2) 
Dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně 
rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení 
dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od 
počátku tohoto závazku, pokud zjistí u žadatele při uplatnění 
podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění 
podmínky uvedené v “. Současně je třeba při odkazech na 
jednotlivá ustanovení sjednotit dikci a namísto slova „bod“, resp. 
„bodu“ a používat slovo „bodě“ - viz čl. 57 odst. 4 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 31 obsahuje 3 odstavce, jejichž návětí je 
totožné. Považujeme tedy za vhodné z hlediska 
srozumitelnosti a přehlednosti pro žadatele o dotaci 
ponechat navrhované znění odstavce 2. 
Pokud jde o připomínku k použití slova bodu, text byl 
upraven ve smyslu připomínky č. 7 Ministerstva vnitra. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K Obecné části důvodové zprávy: 
V kapitole Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s 
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie, s 
legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie, druhém 
odstavci, navrhujeme slova „není v rozporu" nahradit slovy "je v 
souladu" a za slovem „a" odstranit slova „je v souladu s". 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K obecné části důvodové zprávy: 
V kapitole Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí, navrhujeme 
větu „Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, nejsou předpokládány." nahradit větou „Navrhovaná 
právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny." 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
  

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 5 – k § 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), 
§ 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a § 20 odst. 3 písm. 
b) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.: 

Doporučujeme s ohledem na zpřesnění normativního textu 
v předmětných ustanoveních výslovně uvést, že se nově zavedená 
lhůta 31. prosince 2020 týká pouze jednoletých závazků. 

Vysvětleno.  
Lhůta 31. prosince 2020 se vztahuje i na dvouleté 
závazky, v rámci kterých lze ve druhém roce navyšovat 
zařazenou výměrou. Nicméně i v rámci navyšování 
zařazené výměry je posuzována vhodnost pro zařazení do 
navazujícího závazku. 
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2. Obecně: 
Upozorňujeme, že dle odůvodnění (obecné i zvláštní části) by 
předloženým návrhem mělo docházet k implementaci právních 
předpisů Evropské unie. Soulad navrhovaného řešení se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii 
je nutno prokázat. V textu každého takového návrhu se mají vyznačit 
ta ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice nebo adaptace, a to 
jejich podtržením, a pod tato ustanovení se na levé straně uvede 
identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu Evropské unie. 
Doporučujeme materiál v daném smyslu revidovat. Pro úplnost 
uvádíme, že by v návaznosti nejspíše měla být vypracována 
i rozdílová tabulka. 

Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn., text novely 
byl doplněn o celexová čísla a zároveň bylo doplněno 
výkaznictví. 

3. K čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 7 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.: 
Slovo „nový“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost, viz čl. 58 odst. 
4 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 9 – k § 17 odst. 6 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.: 
Za novelizační bod 9 by bylo vhodné vložit prázdný řádek, jako je 
tomu u všech bodů předkládané novely. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K čl. I bodům 9 a 11 – k § 17 odst. 6 a § 20 odst. 5 nařízení 
vlády č. 330/2019 Sb.: 

Dáváme na zvážení možnost spojení předmětných novelizačních 
bodů, neboť danou úpravou nedojde ke znepřehlednění novely. 

Vysvětleno. 
Stávající úpravu považujeme za přehlednější. 

6. K čl. I bodu 14 – k § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.: 
Navrhujeme slovní spojení „se text „…“ nahrazuje textem „…““ 
nahradit formulací „se slova „…“ nahrazují slovy „…““, dle čl. 57 odst. 
3 Legislativních pravidel vlády. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 15 k § 21 odst. 4 
nařízení vlády č. 330/2019 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K čl. I bodu 19 – k § 27 odst. 2 písm. a) bodům 3 až 6 nařízení 
vlády č. 330/2019 Sb.: 

V případech, kde je to gramaticky nezbytné, doporučujeme slovo 
„bod“ nahradit slovem „bodu“. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 25 k § 31 odst. 2 
písm. e) až h) nařízení vlády č. 330/2019 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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8. K čl. I bodům 21 až 24 – k § 29 odst. 1 písm. a) až d) nařízení 
vlády č. 330/2019 Sb.: 

Navrhujeme v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
pro formulaci novelizačních bodů využít slova „se text „…“ nahrazuje 
slovy „…““. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K čl. I bodu 25 – k § 31 odst. 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.: 
V závěrečné části ustanovení je nutné vypustit nadbytečnou mezeru 
před horními uvozovkami.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. K čl. III bodům 1 a 2 – k § 19 odst. 14 nařízení vlády č. 75/2015 
Sb.: 

Za číslem „15“ doporučujeme v daných novelizačních bodech 
vypustit jednu nadbytečnou mezeru. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k mezeře za číslem „8“ ve čl. 
III bodu 4 (§ 20 odst. 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.).   

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

11. K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 
Dle čl. I bodu 26 a čl. III bodu 6 mají být novelizovány také přílohy 
dotčených nařízení vlády. Tyto úpravy se však nepromítly do 
materiálu, který obsahuje platné znění předmětných nařízení vlády 
s vyznačením navrhovaných změn. Navrhujeme tedy do tohoto 
materiálu novelizované přílohy doplnit. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k drobné legislativně technické úpravě, která je 
předmětem těchto bodů, a zároveň k rozsáhlosti 
jednotlivých příloh, jsme se rozhodli uvádět platné znění 
bez příloh. Jak je to ostatně uvedeno v nadpisu platného 
znění. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K platnému znění není přiložena příloha č. 1, ve které se provádí 
drobná změna podle čl. III. bodu č. 6 návrhu nařízení vlády. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k drobné legislativně technické úpravě, která je 
předmětem těchto bodů, a zároveň k rozsáhlosti 
jednotlivých příloh, jsme se rozhodli uvádět platné znění 
bez příloh. Jak je to ostatně uvedeno v nadpisu platného 
znění. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Formulaci § 16 odst. 12 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. navrhujeme 
doplnit následovně: „Odložení nebo vynechání 1 ze sečí nebo 
pastvy, popřípadě stanovení dřívějšího termínu seče nebo pastvy, 
podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo h), odstavce 4 
písm. a) nebo h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 
7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. a), odstavce 10 
písm. a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu 
ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na 
základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany 
přírody“. 

 
Analogicky navrhujeme doplnit § 19 odst. 12 nařízení vlády č. 
75/2015 Sb. Důvodem je potřeba umožnit uspíšení nebo naopak 
prodloužení pastvy oproti stanovenému termínu, a to s ohledem na 
stav konkrétního porostu a měnící se klimatické podmínky. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek. 
  

 

Úřad vlády – 
ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. Předkladatel v obecné části odůvodnění uvádí rozsáhlý výčet 
předpisů EU, navrhované změny nařízení vlády však vycházejí 
pouze z některých z nich, což není v odůvodnění návrhu patřičně 
vysvětleno a bude potřeba to vyjasnit. 

Vysvětleno.  
Výčet právních předpisů v části „Vysvětlení nezbytnosti 
navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů…“ dává celkový přehled o právním rámci 
novelizovaného nařízení vlády, tj. nařízení vlády č. 
330/2019 Sb.  
Naproti tomu výčet právních předpisů uvedený v části 
„Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie…“, je výčtem právních předpisů 
majících vztah k předkládanému návrhu nařízení vlády, tj. 
k novele nařízení vlády č. 330/2019 Sb. 
V tomto smyslu je i upraven text v jednotlivých částech 
obecné části odůvodnění. 
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2. Do výčtu platných předpisů na str. 2 odůvodnění je zahrnut i 
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z 
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 
a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 
2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) 
č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a 
použití v roce 2021 (dále jen „přechodné nařízení“). Vzhledem 
k tomu, že je toto přechodné nařízení zatím stále ve formě 
návrhu, nelze jej označit za platný předpis EU. 

 
Na druhou stranu je dle našeho názoru pro tento návrh novely 
relevantnější, než vyplývá z jeho odůvodnění, protože právě na jeho 
základě bude možno prodloužit stávající právní rámec k překlenutí 
dodatečného období, než se začne uplatňovat plán Společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“) a zajišťuje tak hladký přechod 
ze současného období SZP do příštího období SZP. Například jeho 
kapitola IV., článek 8, který se věnuje změnám v nařízení 
č. 1305/2013, mimo jiné mění právě článek 28 nařízení č. 
1305/2013, podle nějž upravuje podmínky pro poskytování dotací i 
předmětné nařízení vlády č. 330/2019 Sb. 
 
Proto máme za to, že návrhu přechodného nařízení by měl 
předkladatel v odůvodnění návrhu věnovat samostatný prostor mimo 
soupis platných právních předpisů EU. Rovněž by měl předkladatel 
uvést, zda má informace, kdy bude návrh tohoto nařízení přijat, 
aby nenastalo, že česká právní úprava bude platit, aniž bude 
platná i odpovídající úprava evropská, případně jak by případný 
nesouběh úprav řešil; domníváme se, že v takovém případě by 
měl předkladatel notifikovat novelizované nařízení vlády 
Evropské komisi jako časově omezený program podpory. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Text odůvodnění byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
V době, kdy bylo odůvodnění předkládáno do 
mezirezortního připomínkového řízení, bylo přechodné 
nařízení stále ve formě návrhu.  
 
Nicméně dne 23. prosince 2020 schválil Evropský 
parlament a Rada nařízení č. 2020/2220, kterým se 
stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu 
(EZZF) v letech 2021 a 2022.  
 
Proces v souvislosti s legislativními návrhy Komise 
týkajícími se SZP po roce 2020 nebyl dokončen včas. 
Z tohoto důvodu má nařízení č. 2020/2220 zajistit 
pokračující uplatňování pravidel stávajícího rámce SZP 
platného pro období 2014–2020 („stávající rámec SZP“) a 
nepřerušené poskytování plateb ve prospěch zemědělců 
a jiných příjemců, a tím zajistit předvídatelnost a stabilitu 
během přechodného období v letech 2021 a 2022. 
 
S cílem zajistit, aby zemědělcům a jiným příjemcům mohla 
být v letech 2021 a 2022 poskytována podpora z 
Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen 
„EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (dále jen „EZFRV“), je umožněno i nadále 
poskytovat podporu  během přechodného období za 
podmínek stanovených ve stávajícím rámci SZP. Stávající 
rámec SZP je stanoven zejména v nařízeních Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, 
(EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 
1308/2013. 
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V čl. 1 nařízení je uvedeno, že se u programů 
podporovaných z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) období od 1. ledna 2014 do 31. 
prosince 2020 stanovené v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1303/2013 prodlužuje do 31. prosince 2022. 
 
V kapitole IV nařízení jsou stanovena přechodná 
ustanovení související s rozvojem venkova. 
 
Vzhledem k tomu, že během přechodného období je 
umožněno podporovat rozvoj venkova i nadále, členské 
státy mají možnost financovat své prodloužené programy 
rozvoje venkova z odpovídajících rozpočtových 
prostředků přidělených na roky 2021 a 2022. Cílem 
prodloužených programů má být zajištění zachování 
přinejmenším stejného celkového podílu příspěvku z 
EZFRV, který je vyhrazen pro opatření uvedená v nařízení 
(EU) č. 1305/2013. 
 
Ve smyslu výše uvedeného bude doplněn text do obecné 
části odůvodnění. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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3. Návrh sám neobsahuje žádné vyznačení ani výkaznictví 
slučitelnosti s právem EU dle Legislativních pravidel vlády, 
ačkoliv je zřejmé, že některé z navržených změn z přímo 
použitelných předpisů práva EU vycházejí. Týká se to zejména 
všech ustanovení operujících se zkráceným závazkem. 

V případě již platných nařízení EU by v návrhu měla být 
podtržením a uvedením celexového čísla vyznačena ta 
ustanovení návrhu, která jsou implementační, a měly by být 
předloženy i aktualizované srovnávací tabulky. 
 
V případě přechodného nařízení, které je zatím stále ještě 
v legislativním procesu ve formě návrhu, doporučujeme postupovat 
obdobně, tj. též implementačně vyznačit a označit celexem 
52019PC0581 relevantní ustanovení a vypracovat k nim rozdílovou 
tabulku. 
 
V každém případě je nutno v odůvodnění návrhu uvést, která z jeho 
ustanovení přímo vycházejí z požadavků přechodného nařízení, 
a kterých konkrétně. K jednotlivým ustanovením návrhu, kterých se 
to podle našeho názoru týká, viz dále. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn., předkládaný 
materiál byl doplněn o požadované výkaznictví. 

4. K bodu 1 - § 3 odst. 3 návrhu: 
S ohledem na navazující přechodné období je doplněna možnost 
podání žádosti o zařazení do jednoletého závazku; návrh tak reaguje 
na možnost zkráceného závazku, danou návrhem přechodného 
nařízení v čl. 8. Tento bod byl navíc již dříve vykázán jako 
implementační vůči čl. 28 odst. 5 nařízení 2013/1305. Nutno 
vyznačit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K bodu 2 - § 3 odst. 7: 
Opět se jedná o ustanovení měněné v souvislosti se zaváděním 
možnosti uzavírat jednoleté závazky hospodaření. Stejně jako v 
předchozím případě doporučujeme buď implementačně vyznačit, 
nebo alespoň v odůvodnění návrhu požadujeme popsat ve smyslu 
výše uvedené formální připomínky v bodech 2. a 3 stanoviska vztah 
k návrhu přechodného nařízení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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6. K bodům 3 a 4 - § 11 odst. 6 a § 11 odst. 7: 
S ohledem na možnost uzavírat jednoleté závazky se mění počet 
aplikací postřiků u révy vinné. Opět by tedy vzhledem k souvislosti 
se zkráceným závazkem mělo být vyznačeno nebo doplněno 
odůvodnění návrhu stejně jako v předchozích případech. Pokud je 
počet aplikací, který se nyní krátí na polovinu, sám o sobě dán přímo 
použitelným předpisem EU, potom by mělo být ustanovení 
implementačně vyznačeno v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

7. K bodu 5 - § 13, § 17 až § 20: 
Dochází zde úpravám v souvislosti s jednoletými závazky. Opět 
doporučujeme implementačně vyznačit návrhem přechodného 
nařízení nebo alespoň požadujeme dovysvětlit v odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

8. K bodům 12 až 18 - § 21: 
Dochází zde ke změně sazby dotace. Vzhledem k její výši, uvedené 
v EUR, je zřejmé, že ta vychází z přímo použitelného předpisu EU. 
Bod 13 byl již dříve implementačně vykázán k čl. 28 odst. 8 nařízení 
č. 1305/2013, potažmo k jeho příloze II. Je nutno tedy ustanovení 
obdobným způsobem vyznačit jako implementační. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K bodu 19 - 25 - § 27 - § 31 odst. 2: 
Jedná se o úpravy sankčního systému u produkce révy vinné v 
souvislosti s jednoletým závazkem. Platí zde proto stejná 
připomínka, jakou jsme vznesli výše k bodům 3 a 4 návrhu. Navíc i 
tyto body již byly dříve vykazovány jako implementační k čl. 77 
nařízení č. 1305/2013, resp. čl. 35 nařízení č. 640/2014 či čl. 7 
nařízení č. 809/2014. Je potřeba vyjasnit, nakolik jsou tyto body 
implementační, a případně provést náležité výkaznictví. 

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 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 12 odst. 6 písm. b): 
„b) používá k výsevu nebo výsadbě pouze standardní osivo 
registrované odrůdy zeleniny nebo uznanou sadbu, a to v 
minimálním objemu uvedeném v příloze č. 9 k tomuto nařízení“. 
Odůvodnění: Podle vyjádření odboru osiv a sadby ÚKZÚZ osivo 
zeleniny neprochází uznávacím řízením a tudíž se u osiva zeleniny 
nejedná o uznané osivo, ale pouze o standardní osivo registrované 
odrůdy zeleniny. Prosím o prověření této skutečnosti, neboť při 
kontrolách na místě ověřujeme uznané osivo, což je mnohdy 
problémem, neboť žadatelé nemusí (nemohou) mít uznávací list pro 
osivo zeleniny. 

Akceptováno. 
Návrh novely byl rozšířen podle připomínky následovně: 
 
1. NV č. 75/2015 Sb. - § 15 odst. 6 písm. b), odst. 7 

písm. b) 
NV č. 330/2019 Sb. - § 12 odst. 6 písm. b), odst. 7 
písm. b) 

„Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda zařazeném do titulu 
integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném 
kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace 
používá k výsevu nebo výsadbě pouze uznané osivo nebo 
sadbu podle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v 
minimálním objemu uvedeném v příloze č. 9 k tomuto 
nařízení.“ 
 
2. NV č. 75/2015 Sb. - § 15 odst. 8 písm. a) 

NV č. 330/2019 Sb. - § 12 odst. 8 písm. a) 
„Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda zařazeném do titulu 
integrovaná produkce jahodníku, na který v příslušném 
kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace 
používá k výsadbě jahodníku pouze  uznanou sadbu 
podle zákona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním 
objemu uvedeném v příloze č. 9 k tomuto nařízení.“ 
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2. K § 15 odst. 1 písm. d): 
„d) do 15. srpna nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního 
bloku podle § 16 odst. 3 písm. a) bodu 4, § 16 odst. 4 písm. a) bodu 
4, §16 odst. 5 písm. a) bodu 2. nebo § 16 odst. 6 písm. a) bodu 
2, nebo do 15. října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 16 
odst. 5 písm. a) bodu 3 nebo § 16 odst. 6 písm. a) bodu 3, nejpozději 
však do termínu první seče následujícího kalendářního roku; při 
posuzování výměry dílu půdního bloku pro účely plnění podmínky 
uvedené v tomto odstavci se od výměry příslušného dílu půdního 
bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte výměra krajinného 
prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., 
který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku.“. 
Odůvodnění: Pro tituly horské a suchomilné louky (hnojené i 
nehnojené) je stanoveno více termínů sečí, na základě kterých jsou 
pak nepokosené plochy ponechány do určitého termínu. Pro tyto 
tituly a jejich případné termíny seče od 15. 7. do 31. 8. není 
stanovena podmínka ponechání nepokosených ploch do 15. 9. jako 
je tomu pro stejný termín seče u titulů Mezofilní a vlhkomilné louky 
(hnojené/nehnojené). Žadatel zařazený do titulů horské a 
suchomilné louky (hnojené/nehnojené), který má stanoven termín 
seče od 15. 7. do 31. 8. pak může nepokosené plochy ponechat 
pouze do 15. 8., pokud poseká například 17. 8. nemusí je vlastně 
ponechat vůbec. Žádám o doplnění těchto titulů do podmínky 
ponechání nepokosených ploch do 15. 9.   

Vysvětleno.  
Vzhledem k tomu, že se nebyly identifikovány problémy 
v implementační praxi, bude upřesněno ve smyslu 
vznesené připomínky v prováděcím právním předpise pro 
programové období 2023 - 2027. 
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Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K § 12 odst. 5 písm. a) -  Podopatření integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku: 
Příloha se seznamem zakázaných účinných látek není k návrhu 
připojena, takže předpokládáme, že tento seznam je stejný jako ve 
stávajícím platném nařízení vlády. Pokud tomu tak je, bylo by dle 
našeho názoru v případě integrované produkce (IP) zeleniny 
žádoucí aktualizovat seznam účinných látek na ochranu rostlin, 
nepovolených v tomto titulu. Stávající seznam použití účinných látek 
v IP zeleniny ve skutečnosti pěstitele nijak neomezuje, protože v 
něm uvedené látky jsou v EU již obecně zakázány, nebo nejsou 
registrovány v přípravcích na ochranu rostlin (POR) určených pro 
zeleninu. Pěstitel v IP tedy může používat všechny registrované 
POR při pěstování zeleniny (a v nich obsažené účinné látky na 
ochranu rostlin) jako klasický konvenční pěstitel. 

Vysvětleno.  
Seznam zakázaných účinných látek bude aktualizován 
pro programové období 2023-2027. Definování nového 
seznamu zakázaných účinných látek v průběhu trvání 
závazku by mělo negativní vliv na žadatele o dotaci. V 
konečném důsledku by tato úprava mohla mít negativní 
vliv i na složky životného prostředí, v případě, že by 
žadatelé v důsledku změn podmínek pro poskytnutí 
dotace ukončili závazek. Podmínky pro poskytnutí dotace 
v rámci opatření Integrovaná produkce zeleniny jsou svým 
nastavením přísnější než konvenční produkce a 
integrovaná produkce poskytuje základ pro produkci 
kvalitní zeleniny zabezpečující nejvyšší požadavky na 
bezpečnost potravin.     

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.  
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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.  

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 

 Bez připomínek.   

V Praze dne  21. ledna 2021 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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