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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.2 Definice problému 
 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je, v souvislosti s novelou nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 
předpisů, která mění znění ustanovení § 7 a § 11, změnit příslušné odkazy uvedené v   
− nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 

ve znění pozdějších předpisů,  
− nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů,  
− 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, a 

− nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro okamžitou realizaci jsou dále navržena opatření k naplnění podmínek evidence 

zvířat pro zaslání hlášení pohybů zvířat do 7 dnů ode dne události a následná kontrola těchto 
podmínek. Za nedostatky v kontrolách evidence a označování zvířat bylo Evropskou komisí 
rozhodnuto o udělení finanční korekce pro ČR ve výši 10 % z přímých plateb za auditované 
období 2010 – 2013. V případě neodstranění nedostatků v průběhu roku 2016 by sankce 
mohla být za roky, kdy nedošlo k nápravnému opatření, řádově vyšší vzhledem k opakování 
zjištění nejméně 15 % s možným zvýšením na 25 %. Pokud by Komise přihlédla k části již 
provedených opatření v této oblasti, které byly nastaveny s účinností od roku 2014, mohla by 
sankce dosahovat výše 2 nebo 5 %. Změna požadavků PPH 7/5 a 8/4 navržená z důvodu 
výsledků auditu DG AGRI, konkrétně zkrácení lhůty pro hlášení ze 14 na 7 dnů, byla 
projednána a odsouhlasena na společném jednání zástupců MZe, SZIF, Českomoravské 
společnosti chovatelů a České plemenářské inspekce dne 5. 2. 2016. 

Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je úprava týkající se stanovených 
environmentálně citlivých ploch s trvalými travními porosty a podmínky zákazu evidence 
druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské kultury nebo rozorání 
nebo přeměny trvalého travního porostu na jiný druh zemědělské kultury v souvislosti 
s prováděním zákona o pozemkových úpravách. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Základní právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro 
poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující 
provádění opaření PRV 2014 - 2020: 

 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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, v platném znění, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, 

• 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, 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde  
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova  
a podmíněnost, 

• 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, 

• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
• Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• 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, 

• Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, 

• Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, 

• Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 
ve znění pozdějších předpisů, 

• Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro 
provádění opatření, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných 
podmínek pro poskytnutí dotace. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří podají žádost  
o přímé platby nebo o podporu z některých opatření Programu rozvoje venkova. Počet takto 
dotčených subjektů je více než 30 tisíc v rámci přímých plateb, 15 000 v rámci 
agroenvironmentálních resp. agroenvironmentálně-klimatických opatření a 3 5000 v rámci 
ekologického zemědělství. Předkládaný návrh nebude mít vliv na zvýšení aktivity dozorových 
orgánů zajišťujících kontroly, neboť ty je vykonávají již v současnosti. 

 
O přímé platby nebo o podporu z některých opatření Programu rozvoje venkova žádá 

žadatel Fond podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Fond je podle příslušných předpisů Evropské unie a podle zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem k poskytování dotací 
financovaných z prostředků Evropské unie. 
 
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je zejména správné uvedení odkazů na 

příslušné ustanovení v novelizovaném znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. 

V příloze č. 1 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 76/2015 
Sb. jsou v souladu s čl. 28 odst. 3 a čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 stanoveny podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, jejichž dodržování je pro žadatele v rámci 
agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a opatření Ekologické zemědělství (EZ) 
závazné.  

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. jsou v souladu s čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 stanoveny podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, jejichž dodržování je závazné pro dobíhající závazky v rámci 
agroenvironmentálních opatření.  

Pokud se jedná o minimální požadavky pro použití hnojiv, jsou tyto stanoveny v souladu 
s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 
Plnění těchto požadavků je tak závazné i pro zemědělce, kteří nehospodaří v oblastech 
zranitelných dusičnany. 

Dojde také k promítnutí příslušných ustanovení do míry snížení sazby dotací v závislosti 
na tom, zda se příslušný pozemek nachází ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 

U hlášení do ústřední evidence dochází k posunu hlášení o narození, úhynu, ztrátě, 
utracení, přemístění a přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené 
osobě ze 14 dnů na 7 dnů. Změna požadavků PPH 7/5 a 8/4 je navržená z důvodu výsledků 
auditu DG AGRI. 

V případě změny evidence druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh 
zemědělské kultury nebo k rozorání nebo přeměně trvalého travního porostu na jiný druh 
zemědělské kultury u environmentálně citlivých ploch nebude uplatněna sankce (zpětné 
zatravnění) v případě, že k  výše uvedenému dojde v souvislosti s ukončením pozemkové 
úpravy podle zákona o pozemkových úpravách. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného stavu by docházelo k problémům s administrací žádostí o 
poskytnutí přímých plateb nebo o podporu z některých opatření Programu rozvoje venkova. 
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V případě, že by nedošlo ke stanovení požadavků pro poskytování přímých plateb 
a některých podpor Programu rozvoje venkova akceptujícího legislativní změny souvisejících 
dokumentů, nebylo by možné zajistit požadavky příslušných přímo použitelných předpisů 
Evropské unie a zajistit řádné plnění závazků členského státu Evropské unie.  Tím by 
zároveň došlo k neplnění povinností členského státu vyplývajících z mezinárodních závazků 
vzniklých přistoupením České republiky k Evropské unii, včetně případných soudních a 
finančních řízení a postihů. 

 
 
2. Návrhy variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného úkolu z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný úkol je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem nařízení 
vlády. Z pohledu žadatele i poskytovatele jsou práva a povinnosti lépe obhajitelné a 
vymahatelné. 

 
Bez specifikace minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 

není možné zajistit požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
současně bez specifikace povinných požadavků na hospodaření není možné zajistit 
požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 

 
Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková 

řešení nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou 
pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu 
nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 

 
2.2 Varianty věcného řešení 
 

Varianta 1 („nulová“) 
 

Jako jedno z možných řešení bylo zvažováno nepředkládat návrh nového nařízení vlády. 
Toto řešení by mělo za následek nenaplnění požadavků Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 na zavedení minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin v rámci systému podmíněnosti a zároveň nenaplnění požadavků Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 na stanovení povinných požadavků na hospodaření. 
Zavedení systému podmíněnosti v souladu s komunitární legislativou je přitom klíčovým 
předpokladem plnění podmínek pro čerpání financí EU na platby poskytované v rámci 
Programu rozvoje venkova.  

 
Tím by zároveň došlo k neplnění povinností členského státu vyplývajících 

z mezinárodních závazků vzniklých přistoupením České republiky k Evropské unii, včetně 
případných soudních a finančních řízení a postihů.  

 
Vzhledem k tomu, že kontroly podmíněnosti jsou horizontální podmínkou pro 

poskytování výše uvedených podpor, došlo by ke zpochybnění oprávněnosti vyplácení 
finančních prostředků. 

 
Toto řešení by mělo za následek, že žadatelé by byli nuceni zpětně zatravnit 

environmentálně citlivé plochy trvalých travních porostů, u kterých došlo k rozorání nebo 
přeměně nebo popř. změně druhu zemědělské kultury v důsledku provádění zákona o 
pozemkových úpravách. 
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S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („příprava nařízení vlády“) 

 
Tato varianta řešení je jedinou možností, jak vyhovět požadavkům plynoucích z právních 

předpisů Evropské unie i jak dodržet znění dotčených právních předpisů České republiky v 
souladu. 

 
Tato varianta předpokládá přípravu a předložení návrhu nařízení vlády, kterým se mění 

některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Takové řešení zajistí plnění povinností členského státu vyplývajících z mezinárodních 

závazků vzniklých přistoupením České republiky k Evropské unii, protože umožní realizaci 
požadavků příslušných nařízení Evropské unie. 

 
Tato varianta zároveň umožní, aby žadatelé nebyli nuceni zpětně zatravnit 

environmentálně citlivé plochy trvalých travních porostů, u kterých došlo k rozorání nebo 
přeměně nebo popř. změně druhu zemědělské kultury v důsledku provádění zákona o 
pozemkových úpravách. 

 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1. Varianta 1 
 

Řešení v rámci varianty 1 by mělo za následek nenaplnění požadavků příslušných 
nařízení Evropské unie a zároveň by došlo k neplnění povinností členského státu 
vyplývajících z mezinárodních závazků vzniklých přistoupením České republiky k Evropské 
unii, včetně případných soudních a finančních řízení a postihů.  

 
 
3.2. Varianta 2 
 

Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně - technický charakter nepředpokládá 
hospodářské dopady ani dopady na ostatní veřejné rozpočty.  

 
Návrh nařízení vlády neznamená pro Fond, resp. státní rozpočet, žádné nové 

administrativní náklady.  
 
Návrh si nevyžádá žádné další zvýšení finančních nároků na státní rozpočet, neboť 

nestanovuje nové požadavky, nýbrž obsahuje uvedení stávajících požadavků, jimiž jsou 
definovány povinnosti svázané s poskytováním příslušných podpor, do souladu se 
souvisejícími předpisy České republiky. 

 
Varianta 2 zajistí plnění povinností členského státu vyplývajících z mezinárodních 

závazků vzniklých přistoupením České republiky k Evropské unii, protože umožní naplnění 
požadavků příslušných nařízení Evropské unie, podle kterých je nutné stanovit minimální 
požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.  
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta č. 2 – předložení návrhu nařízení 
vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Důvodem je skutečnost, že změny, kterými je zajištěno správné a účinné nastavení 

požadavků podmiňujících poskytování přímých plateb a některých podpor Programu rozvoje 
venkova jsou možné pouze nařízením vlády mimo jiné i v závislosti na změnách 
souvisejících předpisů Evropské unie a České republiky. Předkládaný návrh nařízení vlády 
tak naplňuje zákonné zmocnění uvedené v § 2b odst. 2 a § 2c zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci přímých plateb a některých podpor Programu 

rozvoje venkova je Fond (v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013 akreditovaná platební 
agentura). Tento orgán je odpovědný za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování  
o žádostech ve správním řízení i za kontrolní a případnou sankční činnost.  

 
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci přímých plateb a plateb 
v rámci Programu rozvoje venkova.  

 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 

 
 
6.  Přezkum účinnosti regulace 

 
Vzhledem k tomu, že problematika stanovení podmínek pro poskytování přímých plateb 

a některých podpor Programu rozvoje souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, 
lze očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny komunitární 
úpravy v této oblasti. 

 
Za současné provádění kontrol podmíněnosti odpovídají kompetentní dozorové 

organizace a Fond, který je zároveň platební agenturou. 
 
Fond jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhoduje o poskytování podpor 

podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí 
jsou písemná a zasílají se žadateli. Snížení plateb nebo vyloučení z režimu plateb určí Fond. 

 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh novely nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí. 

 
Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 

Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude rovněž 
zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou pro zapojování 
veřejnosti do přípravy vládních dokumentů schválenou usnesením vlády České republiky č. 

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



 
 

7 

1146/2009 a  Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), 
přijaté usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění usnesení vlády České 
republiky č. 26/2014. 

 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. David Kuna 
Funkce:  ředitel odboru  
Útvar:   odbor environmentálních podpor PRV – 14130 
Telefon:  221 812 595 
e-mail:   david.kuna@mze.cz 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 a 

2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
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 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je ČR vázána. 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito 

předpisy Evropské unie: 
 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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, v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) 
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, 

• 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, 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo 
odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova  
a podmíněnost, 

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

mailto:david.kuna@mze.cz


 
 

8 

• 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. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně 

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 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 
 

Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně - technický charakter nepředpokládá 
hospodářské dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, ani na malé a střední 
podnikatele.  

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že budou převážně neutrální. Požadavky zařazené do kontrol podmíněnosti jsou však  
zemědělcům známy již řadu let a jejich plnění je ukotveno ve stávajících národních právních 
předpisech.  
 

Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
Návrh nařízení vlády výhradně dává do souladu odkazy na novelizované znění nařízení 

vlády č. č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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 Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotací. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a 
zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K části první 
K bodům 1 až 4 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. Příloha č. 3 obsahuje podmínky minimálních 
požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, jejichž dodržování je pro 
žadatele v rámci agroenvironmentálních opatření v souladu s čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 povinné. Tyto minimální požadavky pro použití hnojiv, jsou tyto stanoveny 
v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že novelou tohoto nařízení vlády 
došlo ke změně znění § 7 a § 11, je nutné dát do souladu odkazy na správné znění 
příslušných odstavců z nařízení vlády tak, aby bylo možná kontrola minimálních požadavků. 
Novelizované znění příslušných paragrafů zůstává věcně stejné, pouze došlo k přečíslování 
jednotlivých odstavců. V § 11 novém odstavci 2 současně došlo k upřesnění pojmu trvalý 
travní porost tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou (nařízení vlády č. 307/2014 Sb., 
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů) a dále k 
upřesnění, že hnojiva budou zapravována na orné půdě bez porostu. 

 
 
K části druhé: 
K bodům 1 až 3 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. Vzhledem k tomu, že novelou nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších 
předpisů došlo, ke změně znění § 7, § 9 a § 11, je nutné dát do souladu odkazy na správné 
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znění příslušných odstavců z nařízení vlády tak, aby bylo možná kontrola minimálních 
požadavků. Novelizované znění příslušných paragrafů zůstává věcně stejné, pouze došlo 
k přečíslování jednotlivých odstavců.  

 
K bodům 4 a 5 

Vzhledem k  výsledků auditu DG AGRI a udělení finanční korekce pro ČR ve výši 10 % z 
přímých plateb za auditované období 2010 – 2013 dochází u hlášení do ústřední evidence 
posunu termínu pro podání hlášení o narození, úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a 
přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě ze 14 dnů na 7 
dnů.  Tato změna byla projednána a odsouhlasena na společném jednání zástupců MZe, 
SZIF, Českomoravské společnosti chovatelů a České plemenářské inspekce dne 5. 2. 2016. 
 
 
K čl. III 
Přechodná ustanovení 
Požadavky přílohy č. 1 pořadové číslo aktu 7 pořadové číslo požadavku 5 a pořadové číslo 
aktu 8 pořadové číslo požadavku 4 nabývají účinnosti až ode dne 1. 1. 2017. Žadatelům tak 
bude umožněno adaptovat se v předstihu na nové znění podmínek. 
 
K části třetí 
K čl. IV 
Důvodem zavedení odstavce 5 je ustanovit výjimku z povinnosti zpětného zatravnění v rámci 
pozemkových úprav, které jsou řízeny zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tato výjimka se bude 
vztahovat na případy změny v evidenci dílů půdních bloků u druhu kultury trvalý travní porost 
na jiný druh zemědělské kultury, nebo pokud došlo k faktickému rozorání nebo 
 
K části čtvrté 
K bodům 1 a 2  

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. stanovuje 
odpočty dotace pro oblasti, kde je ze zvláštního právního předpisu zakázáno hnojit. Tímto 
zvláštním předpisem je mimo jiné i nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že novelou 
tohoto nařízení vlády došlo ke změně znění § 7, je nutné dát do souladu odkazy na správné 
znění příslušných odstavců z nařízení vlády tak, aby bylo možné odpočty uplatnit. 
Novelizované znění příslušných paragrafů zůstává věcně stejné, pouze došlo k přečíslování 
jednotlivých odstavců.  

 
K bodům 3 až 6 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. Příloha č. 1 obsahuje podmínky minimálních 
požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, jejichž dodržování je pro 
žadatele v rámci agroenvironmentálně- klimatických opatření v souladu s čl. 28 odstavcem 
3 nařízení (EU) č. 1305/2013 povinné. Tyto minimální požadavky pro použití hnojiv, jsou tyto 
stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že novelou tohoto 
nařízení vlády došlo ke změně znění § 7 a § 11, je nutné dát do souladu odkazy na správné 
znění příslušných odstavců z nařízení vlády tak, aby bylo možná kontrola minimálních 
požadavků. Novelizované znění příslušných paragrafů zůstává věcně stejné, pouze došlo 
k přečíslování jednotlivých odstavců. V § 11 novém odstavci 2 současně došlo k upřesnění 
pojmu trvalý travní porost tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou (nařízení vlády 
č. 307/2014Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů) 
a dále k upřesnění, že hnojiva budou zapravována na orné půdě bez porostu. 
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K části páté 
K bodu 1  

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. Nařízení vlády č. 76/2015 Sb. stanovuje 
odpočet dotace pro oblasti, kde je ze zvláštního právního předpisu zakázáno hnojit. Tímto 
zvláštním předpisem je mimo jiné i nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že novelou 
tohoto nařízení vlády došlo ke změně znění § 7, je nutné dát do souladu odkazy na správné 
znění příslušných odstavců z nařízení vlády tak, aby bylo možné odpočty uplatnit. 
Novelizované znění příslušného paragrafu zůstává věcně stejné, pouze došlo k přečíslování 
jednotlivých odstavců. 

 
K bodům 2 až 5 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. Příloha č. 1 obsahuje podmínky minimálních 
požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, jejichž dodržování je pro 
žadatele v rámci opatření ekologické zemědělství v souladu s čl. 29 odstavcem 2 nařízení 
(EU) č. 1305/2013 povinné. Tyto minimální požadavky pro použití hnojiv, jsou tyto stanoveny 
v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že novelou tohoto nařízení vlády 
došlo ke změně znění § 7 a § 11, je nutné dát do souladu odkazy na správné znění 
příslušných odstavců z nařízení vlády tak, aby bylo možná kontrola minimálních požadavků. 
Novelizované znění příslušných paragrafů zůstává věcně stejné, pouze došlo k přečíslování 
jednotlivých odstavců. V § 11 novém odstavci 2 současně došlo k upřesnění pojmu trvalý 
travní porost tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou (nařízení vlády č. 307/2014Sb., 
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů) a dále 
k upřesnění, že hnojiva budou zapravována na orné půdě bez porostu. 

 
 
K části šesté 
Účinnost  

S ohledem na obvyklou délku standardního legislativního procesu nabývají tyto novely 
účinnosti dne 1. 8. 2016, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 4 a 5, která nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Účinnost je nastavena s ohledem na účinnost návrhu nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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