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

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, 
ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., 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. 54999/2019-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 upraven ve smyslu připomínky 
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 
opatření ekologické zemědělství zažádáno o dotaci 
v celkové výši 1,47 mld. Kč (příspěvek státního rozpočtu 
je cca 0,368 mld. Kč).  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXND63JE)



2 
 

  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. V pátém odstavci předkládací zprávy je použit nesrozumitelný 
výraz "drobě“. Případný překlep doporučujeme opravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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  

1. K obecné části důvodové zprávy, kapitole 1 (vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy): 

Ve druhém odstavci doporučujeme uvést celé nařízení č. 1305/2013 
včetně jeho názvu (tedy „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005)“. Zároveň 
upozorňujeme na to, že následující pasáž se v návrhu vyskytuje 
opakovaně (v 7. a 14. odstavci), v jednom z těchto případů ji proto 
doporučujeme vypustit: „Hlavním cílem předloženého návrhu 
nařízení vlády je umožnit žadatelům o dotaci pokračovat v 
hospodaření způsoby šetrnými k životnímu prostředí, aniž by došlo 
k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními 
požadavky na závazky uzavřené v roce 2021.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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2. K obecné části důvodové zprávy, kapitole 3 (zhodnocení 
slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU): 

Předmětem této kapitoly by mělo být i posouzení slučitelnosti 
navrhované úpravy s návrhy právních předpisů EU a výsledky 
jednání a konzultací s orgány EU ve věcech navržené právní úpravy 
(čl. 9 odst. 2 LPV). Dle obecné části důvodové zprávy přitom 
navrhovaná novela nařízení vlády vychází mj. z návrhu, 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.  
 

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.  
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Doporučujeme proto v rámci této kapitoly uvést bližší informace o 
tom, v čem konkrétně se návrh tohoto předpisu EU promítá do 
navrhované novely, a zhodnotit, zda se navrhovaná novela pohybuje 
v mezích očekávaného vývoje při vyjednávání tohoto předpisu. 
Obecná část důvodové zprávy dále naznačuje, že ve věcech 
týkajících se navrhované úpravy (resp. přechodného období) 
probíhají jednání a konzultace s orgány EU. Je-li tomu tak, 
doporučujeme zmínit i výsledky těchto jednání. 

Legislativní postup 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. 

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.Zároveň jsou i doplněny CELEX 
odkazy u relevantních ustanovení návrhu nařízení vlády. 
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3. K obecné části důvodové zprávy, kapitole 4 (předpokládaný 
finanční a hospodářský dosah): 

Doporučujeme upřesnit dopad navrhované úpravy na podnikatelské 
prostředí. Navrhovaný text se omezuje na konstatování, že se 
předpokládá, že dopady budou převážně neutrální. Je potřeba 
identifikovat konkrétní navrhované změny, které budou mít dopad na 
podnikatelské prostředí (např. nově možnost přeměny travního 
porostu na standardní ornou půdu v termínu po 31. srpnu 
příslušného kalendářního roku bez toho, že by se žadatel vystavoval 
riziku neposkytnutí dotace), a přiblížit povahu tohoto dopadu. 

Vysvětleno.  
Tím, že je návrhem nařízení vlády umožněno 
zemědělským subjektům uzavírat zkrácené navazující 
závazky, zůstává de facto zachován stávající stav, kdy 
tyto zemědělské subjekty mají již uzavřeny víceleté 
závazky hospodaření. Naopak v případě, že by nebylo 
umožněno, uzavírat tyto navazujíc zkrácené závazky, bylo 
by možné identifikovat negativní dopady na podnikatelské 
prostředí, protože by jim nebyly kompenzovány zvýšené 
náklady a ušlé příjmy související se způsoby 
zemědělského hospodaření šetrného ke složkám 
životního prostředí. 
Pokud se jedná o nově zaváděnou možnost přeměny 
travního porostu na ornou půdu, ani tato úprava nemá 
výrazný vliv na podnikatelské prostředí, protože se jedná 
o zavedenou zemědělskou praxi. Žadatelé i doposud 
přeměnu travního porostu na standardní ornou půdu 
prováděli, zpravidla se tak ale dělo od 1. ledna do data 
podání žádosti o dotaci. V této souvislosti je nutné zmínit, 
že tato agrotechnická operace není a předpokládáme, že 
ani do budoucna nebude nijak masově žadateli o dotaci 
využívána. 
S ohledem na výše uvedené bylo ze strany zpracovatele 
identifikováno, že dopady na podnikatelské prostředí 
budou převážně neutrální. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
vnitra 

1. 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., bylo 
doplněno výkaznictví včetně celexového označení v textu 
novely. 

2. K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 3 písm. c) nařízení vlády č. 
331/2019 Sb.: 

Mezeru za slovem „agroenvironmentálně-“ navrhujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 331/2019 Sb.: 
Dle čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády je nutné za 
slova „na konci“ vložit slovo „textu“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K čl. I bodu 5 – k § 8 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 
331/2019 Sb.: 

Před slovo „nebo“ doporučujeme vložit čárku, viz čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. III bodu 1, tj. k § 9 odst. 
3 nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K čl. III – k úvodní větě nařízení vlády č. 76/2015 Sb.: 
V textu „č.29/2018 Sb.“ chybí mezera, která by měla být doplněna. 
Dále je před text „43/2018 Sb.“ nezbytné vložit text „č.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. K čl. V – k úvodní větě nařízení vlády č. 44/2018 Sb.: 
Doporučujeme revidovat znění úvodní věty. Nadbytečně jsou 
opakována slova „ve znění“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXND63JE)



7 
 

7. K platnému znění nařízení vlády s vyznačením 
navrhovaných změn: 

Dle čl. I bodu 11 a čl. III bodu 6 návrhu 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 

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 

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. 331/2019 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. 331/2019 Sb. 
V tomto smyslu je i upraven text v jednotlivých částech 
obecné části odůvodnění. 

2. Do výčtu platných předpisů EU 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 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 zajistit 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 
předmětné nařízení vlády č. 331/2019 Sb. 
 

Akceptováno.  
 
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.  
 
Postup 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. 
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Proto máme za to, že návrhu přechodného nařízení by měl 
předkladatel v odůvodnění návrhu věnovat samostatný prostor mimo 
soupis platných 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. Rovněž je nutné uvést, jak by 
předkladatel 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. 

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. 
 
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. Některé ze změn, které obsahuje předložený návrh novely 
nařízení vlády, jsou přímou reakcí, a tedy adaptací stávajícího 
právního předpisu, na požadavky přímo použitelných předpisů 
EU, avšak návrh sám neobsahuje žádné vyznačení ani 
výkaznictví slučitelnosti s právem EU dle Legislativních pravidel 
vlády. 

Zejména 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 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 týká, viz dále. 

Akceptováno.  
 
Text byl upraven ve smyslu připomínky, tzn., bylo 
doplněno výkaznictví a označení celexovými čísly. 

4. K ČÁSTI PRVNÍ k bodům 2 a 3 - § 2 odst. 5 a 8: 
Toto ustanovení návrhu přímo reaguje na možnost zkráceného 
závazku, danou návrhem přechodného nařízení v čl. 8. 
Doporučujeme buď implementačně vyznačit, nebo je nutno alespoň 
v odůvodnění návrhu popsat vztah k návrhu přechodného nařízení 
ve smyslu výše uvedené formální připomínky v bodech 2. a 3. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K ČÁSTI PRVNÍ k bodu 10 - § 16 odst. 1 písm. i), § 16 odst. 1 
písm. k): 

Zde dochází ke změně sazby dotace na základě čl. 29 odst. 5 
nařízení č. 1305/2013, potažmo přílohy II. k uvedenému nařízení. 
Jedná se tedy přímo o implementační bod, který není nijak 
vyznačen. Nutno vyznačit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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6. K ČÁSTI TŘETÍ k bodu 1 - § 4 odst. 5 návrhu a k bodu 2 - § 5 
odst. 4 písm. d): 

V prvé řadě máme za to, že předkladatel ve zvláštní části vzájemně 
zaměnil odůvodnění k těmto bodům návrhu, to bude nutno opravit. 
Za druhé se zde mění ustanovení implementující původně čl. 32 a 
33 nařízení č. 1305/2013 ohledně poskytování podpory 
zemědělcům, kteří nesplnili kritéria zařazení do tzv. ANC oblastí. 
Omezení poskytování podpory jen do roku 2020 se má rušit, 
navrhuje se tedy podporu umožnit poskytovat i po roce 2020, což 
vyplývá z návrhu přechodného nařízení. V návrhu ale není 
implementačně vyznačen ani jeden z bodů; návrh je tedy v části 
vycházející z platného nařízení č. 1305/2013 (je-li taková) nutno 
vyznačit, a pokud se navrhovaná změna opírá čistě o návrh 
přechodného nařízení, upravit dle naší připomínky v bodu 3. k 
formální části návrhu tohoto stanoviska. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

1. K důvodové zprávě, k části třetí: 
Upozorňujeme, že v důvodové zprávě došlo k záměně znění 
odůvodnění k bodu 1. - § 4 odst. 5, a k bodu 2. - § 5 odst. 4 písm. d) 
třetí části. Text důvodové zprávy k této části doporučujeme upravit.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K předkládací zprávě: 
Doporučujeme upravit nesrozumitelný výraz „drobě“ použitý v první 
větě pátého odstavce předkládací zprávy. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

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.  
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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.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  
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Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
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Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. Na základě nálezu Nejvyššího správního soudu týkající se 
podmínky pro žadatele být evidován jako zemědělský podnikatel 
(kauza Langer) navrhujeme odstranění této podmínky 
z dotčených nařízení vlády. 

Odůvodnění: V souvislosti s aktuálními  judikáty Nejvyššího 
správního soudu (ze dne 30.10.2020 – sp.zn. 3 As 90/2019 – 37 a 
ze dne 13.11.2020 – sp. Zn. 4 As 167/2020 – 44) navrhujeme rozšířit 
předkládaný návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření 
ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a 
další související nařízení vlády, o další nezbytné technické 
novelizace nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 73/2015 Sb., č. 74/2015 
Sb., č. 43/2018 Sb., č. 44/2018 Sb., č. 76/2015 Sb.. a č. 331/2019 
Sb.,  jejichž cílem je vyjmutí povinnosti pro žadatele být také 
evidován jako zemědělský podnikatel. 
Konkrétně se jedná o následující ustanovení: 
• § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 33 odst. 4  nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 
• § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 9 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 
• § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 8 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 331/2019 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 
• § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 331/2019 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky následovně: 
„(4) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní skupiny byla v 
průběhu trvání závazku porušena alespoň 1 podmínka 
podle § 8 odst. 4, Fond vyřadí porostní skupinu z 
podopatření podle § 2 písm. b) a rozhodne o vrácení 
dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na 
které byla tato podmínka porušena.“. 
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2. K nařízení vlády č. 29/2016 Sb.: 
Požadujeme úpravu: § 8 odst. 4 písm. b) analogicky jak je uvedeno 
v ustanovení zákona č. 149/2003 § 5a odst. 2. 
„b) podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu provedeného 
podle písmene a) na formuláři vydaném Fondem pověřené osobě12), 
a to alespoň 15 dní před sběrem reprodukčního materiálu, přesné 
datum sběru oznámí žadatel pověřené osobě nejméně 2 
pracovní dny předem,“ 
Odůvodnění: V rámci jednání s MZe ze 3.12.2020 byla dohodnuta 
potřeba upřesnění termínu šetrného sběru reprodukčního materiálu 
ze strany žadatele (dodavatele). 
Návrh je podáván v analogii v ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. § 
5a odst. 2 písm. d). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. V nařízení vlády č. 29/2016 Sb.: 
Požadujeme úpravu ustanovení: § 13 odst. 4: 
„(4) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní skupiny byla v průběhu 
trvání závazku porušena podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) 
nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 písm. 
b) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní 
skupiny, na které byla tato podmínka porušena. V případě, že 
žadatel po celou dobu závazku nepodá oznámení o sběru a 
neupřesní termín sběru podle § 8 odst. 4 písm. b), bude na toto 
porušení pohlíženo stejně, jako by žadatel nesplnil podmínku § 
8 odst. 4 písm. a).“. 
Odůvodnění: V rámci jednání s MZe ze 3.12.2020 byla dohodnuta 
potřeba upřesnění šetrného sběru reprodukčního materiálu ze 
strany žadatele (dodavatele). 
Návrh je podáván v analogii v ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. § 
5a odst. 2 písm. d). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. V nařízení vlády č. 29/2016 Sb.: 
Požadujeme úpravu: § 8 odst. 2 písm. c): 
„c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je 
nejpozději do 31.10. v posledním roce trvání závazku v obnovené 
etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro 
porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5) 
podle přílohy k tomuto nařízení, a“. 
Odůvodnění: V rámci jednání s MZe ze 3.12.2020 byla dohodnuta 
potřeba upřesnění termínu dokončení obnovy v posledním roce 
závazku do 31.10. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. V nařízení vlády č. 147/2008 Sb.: 
Požadujeme úpravu: § 5 písm. e): 
„e) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní 
skupině je nejpozději do 31.10. v posledním roce trvání závazku v 
obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin 
charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar 
lesa u lesa nízkého6) podle přílohy k tomuto nařízení,“. 
Odůvodnění: V rámci jednání s MZe ze 3.12.2020 byla dohodnuta 
potřeba upřesnění termínu dokončení obnovy v posledním roce 
závazku do 31.10. 

 Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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6. S ohledem na novelu NV č. 50/2015 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně § 2, kam byl doplněn odstavec zpřesňující 
definici způsobilého žadatele a povinnost podávat žádost na 
geoprostorovém formuláři je zapotřebí tuto povinnost zavést i do 
ostatních nařízení vlády v rámci neprojektových opatření PRV 
podávaných na Jednotné žádosti. 

Odůvodnění: Způsobilý  žadatel je ten, který 
… 
c) má zřízený přístup do informačního systému Státního 
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) podle § 11 
odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
(3) Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 
a 2 doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen 
„Fond“) Fondu žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 15. 
května příslušného kalendářního roku, a to na geoprostorovém 
formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci 
jednotné žádosti3). 

 
Obdobně je třeba upravit i příslušná ustanovení v rámci 
následujících nařízení vlády: 
73/2015 Sb. 
74/2015 Sb. (geoprostor. formulář nerelevantní) 
75/2015 Sb.  
76/2015 Sb. 
43/2018 Sb. 
44/2018 Sb. 
330/2019 Sb. 
331/2019 Sb. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že žadatelé o dotaci v rámci 
zemědělských environmentálních opatření PRV 
neprojektového charakteru jsou rovněž žadateli o dotaci 
v rámci SAPS, nepovažujeme v této chvíli za nezbytné 
v rámci těchto opatření ukládat za povinnost mít zřízen 
přístup do informačního systému SZIF (tzv. Portálu 
farmáře SZIF). Tato povinnost je jim již de facto uložena 
v rámci NV 50/2015 Sb. (s odloženou účinností). Nicméně 
v rámci tohoto nařízení vlády je tato povinnost spojena 
s přípravou na změnu nastavení kontrolního systému, kdy 
s účinností od dotačního roku 2022 začne SZIF realizovat 
kontroly prostřednictvím sledování. Jedná se o využití 
údajů z družic Sentinel programu Copernicus, na základě 
kterých lze činit závěry ohledně způsobilosti ploch. Dle 
opakovaného vyjádření SZIF na pracovních jednání se 
spuštění kontroly prostřednictvím sledování v roce 2022 
nevztahuje na environmentální opatření PRV. Změna 
způsobu kontroly těchto opatření se předpokládá nejdříve 
od roku 2023. 
 
Počínaje rokem 2023 budou implementována opatření  
Strategického plánu SZP, přičemž pro implementaci 
těchto opatření budou připravena nová nařízení vlády. I 
z tohoto důvodu se nejeví jako vhodné novelizovat 
stávající nařízení vlády.      
 
Pokud se jedná o geoprostorový formulář pro podání 
jednotné žádosti, tak z připomínky není zřejmý důvod 
návrhu této úpravy. Stávající znění jednotlivých nařízení 
vlády již obsahuje ustanovení o tom, že se žádost podává 
na formuláři vydaném Fondem. Vlastní podobu a formu 
formuláře není třeba dále v nařízení vlády upřesňovat, 
stejně jako není blíže upřesňován formulář žádosti o 
zařazení popř. změnu zařazení. Zároveň mají žadatelé o 
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dotaci povinnost souběžně se žádostí doručit fondu 
rovněž zákresy. 

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.  
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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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