V Praze dne 24. března 2021

Vážený pane ministře,
shora uvedené zemědělské nevládní organizace vám tímto předkládají komplexně zpracovaný návrh,
jehož cílem je zjednodušit, zefektivnit a zreálnit postup v uplatňování oprávněných nároků zemědělců
za újmu způsobenou omezením zemědělského hospodaření. Tento návrh vznikl v rámci jednání
pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí pro revizi vyhlášky č. 432/2005 Sb., které se
uskutečnilo prostřednictvím videokonference dne 10. 3. 2021.
Popsaný návrh je společným stanoviskem uvedených zemědělských profesních organizací, které
zastupují většinu zemědělských podnikatelů v ČR.
Hlavní podstata našeho návrhu spočívá jednak v požadavku rozšíření působnosti vyhlášky na veškerou
zemědělskou půdu, protože dosavadní znění omezené pouze na vybrané kultury je zcela nedostatečné.
Tento požadavek je zásadní pro naplnění smyslu a účelu celé vyhlášky.
Druhým zásadním bodem návrhu je zařazení možnosti využívání údajů z veřejného registru Evidence
půdních bloků vedených Ministerstvem zemědělství, jako moderního a plnohodnotného zdroje
relevantních informací k zemědělským pozemkům.
Třetí zásadní moment našeho návrhu se týká způsobu určení výše náhrady za způsobenou
hospodářskou újmu. Vedle stávající možnosti výpočtu pomocí odborných/znaleckých posudků
požadujeme zařadit možnost paušálního stanovení dle níže uvedeného vzorce v závislosti na typu
pěstované kultury. Další naše návrhy na změny jsou spíše technické charakteru a přímo navazují na
uvedené zásadní připomínky.

Náš návrh konkretizujeme zde:
iniciace novely prováděcí vyhlášky MŽP č. 432/2005 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny s tím, že změna by byla pouze přidáním textu „na zemědělské půdě“ za slovo biocidů namísto
textu : „v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,“ tak, aby nový text zněl :
§ 1 Předmět úpravy, písm. b) zákazu použití biocidů na zemědělské půdě,
dále

§ 4 odst. 2) písm. a) doplnit: … pozemku nebo výpis z veřejného registru půdy v případě zemědělské
půdy,
dále
§ 4 odst. 2) písm. d) doplnit: …. nebo kopie mapy z veřejného registru půdy v případě zemědělské
půdy
dále
ve věci ustanoveních změnit nájemní vztah na pachtovní vztah
dále
zapracovat uznatelné dokládání vzniku a počtu nor (ÚKZÚZ, AOPK či fotodokumentace)
změna stávajícího textu Přílohy č. 3
Způsob určení výše náhrady

2.Výše náhrady újmy vzniklé v důsledku zákazu použití biocidů na zemědělské půdě se vypočte
podle vzorce
N = B . p,
Z2 Z
kde
N
= roční náhrada újmy vzniklé v důsledku zákazu použití
Z2
biocidů na zemědělské půdě v Kč,
B
= sazba náhrady za zákaz použití biocidů v 1 ha zemědělské půdy v Kč/ha/rok,
p
= plocha pozemku v ha, na který žadatel uplatňuje náhradu
újmy, s přesností na dvě desetinná místa.
dále

Příloha 3. – Způsob určení výše náhrady
- zapracovat nákladově náročnější opatření podle vzorce – varianta plošná/do nor
- umožnit žadateli dle stavu porostu (určí ÚKZÚZ či AOPK), zda je porost k likvidaci-zaorání nebo
bude ponechán pro sklizeň. Z toho plynou dané možnosti:
1. paušál
2. výše újmy stanovené posudkem nebo - změnit způsob výpočtu náhrady škody postupem, že se
vypočte průměrný výnos dané plodiny u žádajícího podniku za uplynulých pět let, od něj se odečítá
výnos stejné plodiny u žádajícího podniku v období, za něž se žádá a rozdíl se násobí průměrnou
cenou plodiny v období, za něž se žádá.

Vážený pane ministře,
žádáme vás o pečlivé zvážení našich připomínek a zařazení do vyhlášky tak, aby zemědělci, kteří jsou
z nějakých legislativních důvodů omezeni na své zemědělské produkci mohli jednodušší cestou
obdržet adekvátní náhradu. Naši odborní zástupci jsou vám pochopitelně k dispozici k dalším
odborným konzultacím v tomto směru.
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