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Dobrý den, paní ředitelko, 

Děkujeme za oslovení. K samotné novele spočívající v nově pojaté definici produkční plochy 

(produkční plochy dílu půdního bloku) a k tomu specifikovaných podmínek nemáme výhrady. 

Stále však přetrvávají naše výhrady k NV č. 76/2015 Sb. o podmínkách provádění opatření 
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které jsme vznesli již  7. 10.  2015 na PS 
MZe. 

§ 15 odst. 2 písmeno c) - proč je stanovena max. výška kmene u jádrovin 120 cm a u peckovin 
170 cm. Jaký je rozdíl (problém), když výška kmene bude o trochu  vyšší. Pro žadatele to 
znamená maximálně jen ztížení podmínek při sklizni (větší náklady, vyšší zaměstnanost, nižší 
zisk). Proč tedy ještě vyřazení z dotačního titulu intenzivní sady, když ostatní podmínky jsou 
splněny 

§ 15 odst. 2 písmeno k) - z jakého důvodu jsou meterologické prvky a výskyt škodlivých 
organismů uchovávány po dobu min. 10 let, nebo-li - koho může zajímat jaká byla teplota v sadu 
před 9 lety (mimo sadaře). Proč je to tedy povinné? 

§ 15 odst. 3 písmeno f) - požadavek na ponechání 5% - 15% výměry daného půdního bloku v 
meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby  nebo pastvy do následujícího roku je 
naprosto odtržen od reality. Po nečekané změně, kdy do roku 2015 byl intenzivní sad (u 
jádrovin) tvořen minimálně 200 ks životaschopných jedinců na ha a z roku na rok bylo toto 
množství navýšeno o 150 %. Spadly do kategorie ostatních sadů i sady s 100 - 499 ž. jedinci na 
ha (ještě v roce 2014 byly založeny sady s počtem 400 jedinců - tedy o 100% více než byl 
původní požadavek MZe, který se však bez upozornění radikálně změnil). U těchto sadů, kdy 
počet jedinců se blíží 300 - 500 ks na ha, vznikají velké problémy při sklizni, kdy je velmi obtížné 
donutit česáče, aby prováděli povinnou sklizeň se stromů, kde se nachází plocha bez 
mechanické údržby - kopřivy do výšky 1,5 m. 

Navíc tato podmínka   působí až groteskně, když díl půdního bloku má tvar protáhlého obdélníku, 
který je delší stranou spojen s velkou plochou neudržovaného travního porostu (ve vlastnictví 
jiného subjektu).  

Proč v § 16 - Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice,  není stanovena 
povinnost 

• zajistit ochranu proti okusu 
• sklizně a odvozu produkce 
• doložení minimální úrovně produkce 
• sledování a zaznamenávání meteorologických prvků 
• sledování a zaznamenávání výskytu škodlivých organismů 

Připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 76/2015 Sb. 

Praha 

18.10.2016 
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• provádění průběžného vyhodnocení údajů ze sledování 

Nabízí se myšlenka, zdali neexistuje dvojí metr, a to jeden na sadaře a druhý na vinaře. 

 


