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IV. 
 

 
ODŮVODNĚNÍ 

 
 
OBECNÁ ČÁST 

 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Účelem předpisu je nastavení národních podmínek pro postup vyhodnocení při 

nedodržení požadavků podmíněnosti. Zároveň jsou tímto předpisem hodnocené požadavky 
na hospodaření včetně požadavků standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu adaptovány podle základního rámce stanoveného evropským předpisem. Pro ucelené 
a přehledné vyjádření způsobu vyhodnocování zjištění kontrolních orgánů jsou do předpisu 
zařazeny tabulky hodnocení jednotlivých požadavků. 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zejména uvedení mechanismů  

pro vyhodnocení kontrol podmíněnosti a jejich promítnutí do míry snížení dotací do souladu 
s právními předpisy Evropské unie a to zejména s nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky.  

 
Kontrola podmíněnosti zajišťuje zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního 

prostředí tím, že „podmiňuje“ získání plné výše vybraných zemědělských podpor udržováním 
půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu a dodržováním povinných 
požadavků na hospodaření podle vybraných aktů z oblastí životního prostředí a změny 
klimatu, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. 
 

Předložený návrh nařízení vlády stanovuje postup kontrolního orgánu pro hodnocení 
zjištěného porušení jednotlivého požadavku podle aktu nebo standardu dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu jako malé porušení, střední porušení nebo velké 
porušení.  

 
Dále návrh nařízení vlády upravuje postup Státního zemědělského intervenčního fondu 

(dále jen „Fond“) pro stanovení procentuálního snížení dotace v rámci kontrolovaného 
požadavku v rozsahu 1 %, 3 % nebo 5 %, jak předpokládá nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 640/2014, a dále snížení nebo neposkytnutí dotace v případech 
opakovaného porušení, úmyslného porušení a úmyslného opakovaného porušení. Současně 
je zapracován princip včasného varování podle čl. 99 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, kdy v případě prvého zjištění porušení požadavku 
v malém rozsahu, malé závažnosti a odstranitelného trvání nedojde ke snížení dotace, avšak 
příslušný orgán musí na tuto skutečnost a na nutnost splnění uloženého nápravného 
opatření žadatele upozornit.  

 
V předkládaném návrhu nařízení vlády je pak stanoven postup snížení dotace v rámci 

aktu nebo standardu, v rámci oblasti pravidel podmíněnosti a konečně postup pro stanovení 
snížení dotace v rámci všech oblastí podmíněnosti. 
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Tento navržený mechanismus snižování dotací v důsledku porušení pravidel 
podmíněnosti reaguje na prvotní závěry auditní mise Evropské komise XC/2016/005/CZ/RLF 
a harmonizuje postupy snížení nebo neposkytnutí dotace s příslušnými právními předpisy 
Evropské unie. Je jednoduchý a transparentní a bude jej možné srozumitelně prezentovat 
zemědělské podnikatelské veřejnosti. Díky zachování jeho jednoduchosti nebudou výrazněji 
dotčeny náklady na úpravy systémů na úrovni platební agentury ani dozorových organizací 
podílejících se na kontrolách podmíněnosti ani samotná administrace. 

 
V příloze č. 1 je stanoven „Seznam požadavků podle aktů pro oblasti pravidel 

podmíněnosti“ (dále jen „požadavky“) povinné požadavky na hospodaření podle aktů 
určených přílohou II nařízení (EU) č. 1306/2013, v příloze č. 2 „Seznam požadavků 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti“ (dále jen „standardy“) standardy dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu půdy definované na základě rámce uvedeného tamtéž.  V příloze č. 3 „Hodnocení 
porušení kontrolovaných požadavků podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení“ je uvedeno hodnocení porušení jednotlivých kontrolovaných 
požadavků podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti na základě kritérií: rozsah, 
závažnost, trvalost a přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat. V příloze č. 4 
„Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků standardů dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti podle přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení“ je uvedeno hodnocení porušení jednotlivých kontrolovaných požadavků podle 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti na základě kritérií: rozsah, závažnost, trvalost a přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat. 
 

Z hlediska předkládaného nařízení vlády jsou klíčová nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 640/2014, které vytváří základní rámec pro celý proces a prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 809/2014. Tato nařízení Komise (EU) kromě podmínek pro samotný 
výběr subjektů ke kontrole a podmínek pro provádění kontrol dále stanovují meze, v rámci 
nichž může nastavit členský stát mechanismus pro stanovení míry snížení dotace. Zejména 
se jedná o možné rozsahy snížení dotace v případě zjištění standardních porušení 
z nedbalosti bez výskytu opakovaného porušení, postupy při neuplatnění sankce de minimis, 
postupy při zjištění zanedbatelného porušení nebo postupy použitelné v případě zjištění 
opakovaného porušení a v případě zjištění úmyslného porušení. 
 

Navrhované nařízení vlády nahrazuje nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, z důvodu 
vícečetných změn pro úpravu systému vyhodnocování. Provedené úpravy jsou reakcí 
zejména na výsledek auditu Evropské komise XC/2016/005/CZ, kterým bylo nastavení 
sankčního systému pro podmíněnost shledáno jako celkově mírné, neprovedené v souladu 
s unijními pravidly a je třeba přijmout nápravná opatření. Současně je v příloze č. 2 „Seznam 
požadavků standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel 
podmíněnosti“ předkládaného návrhu nařízení vlády upraveno znění standardu č. 4 
zaměřeného v souladu s přílohou II nařízení (EU)č. 1306/2013 na minimální pokryv půdy 
z důvodu uplatnění praktických zjištění z uplynulých let, zohlednění nastavení standardů  
v ostatních členských státech a na základě výsledků konzultací Ministerstva zemědělství  
s odbornými institucemi. 
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Platnou právní úpravu tvoří přímo použitelné předpisy Evropské unie v systému kontrol 
podmíněnosti (tzv. Cross Compliance). Těmito obecně závaznými a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie jsou: 

 
• 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 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. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie stanovují základní pravidla pro provádění kontrol 

podmíněnosti a jejich promítnutí do administrativního procesu poskytování dotací (ve smyslu 
stanovení míry snížení dotace, v případě zjištění porušení podmínek předpisů, které jsou 
předmětem kontrol podmíněnosti). 

 
Nařízení (EU) č. 1306/2013 v Příloze II definuje, podle jakých předpisů Evropské unie 

(aktů) a jejich částí (článků), mají být stanoveny požadavky, které jsou předmětem kontrol 
podmíněnosti. Tyto předpisy jsou rozděleny do oblastí pravidel podmíněnosti podle čl. 93 
nařízení č. 1306/2013 a návazně podle Přílohy II tohoto nařízení. Jednotlivé oblasti tvoří 
základ pro vyhodnocení míry snížení dotace. 

 
Nařízení (EU) č. 1306/2013 následně vymezuje jako součást pravidel podmíněnosti 

i požadavky podle standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu, dále 
v Příloze II stanoví počet standardů, které mají být uplatňovány a jejich zaměření, které má 
být na národní úrovni dopracováno. Standardy jsou zařazeny do stanovených oblastí 
společně s požadavky podle aktů. 

 
Zajištění provádění kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) je nezbytnou součástí 

administrace dotací, kterou provádí Fond. Vlastní kontroly podmíněnosti jsou na základě 
ustanovení § 4c a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděny příslušnými kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich 
kompetencí stanovených zvláštními zákony (Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká 
plemenářská inspekce a Česká inspekce životního prostředí). Výsledky těchto kontrol jsou 
podle příslušných předpisů Evropské unie poskytovány Fondu při rozhodování o poskytování 
dotace. 

 
Dodržování požadavků podle aktů a standardů pravidel podmíněnosti je pro české 

zemědělce podmínkou pro čerpání plné výše přímých plateb, tj. jednotné platby na plochu, 
některých podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje venkova a podpor společné 
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organizace trhu s vínem. Systém kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) platí nejenom 
pro vyplácení přímých plateb, ale také pro vyplácení některých podpor v rámci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Uplatnění sankcí podle čl. 92 se 
nevztahuje na podporu za účelem zachování a udržitelného využívání a rozvoje genetických 
zdrojů v zemědělství (čl. 28 odst. 9 nařízení (EU) č. 1305/2013).  

 
Návrh nařízení vlády se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády 

na rok 2016 (příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031, str. 30 bod 13) 
s tím, že došlo k úpravě názvu legislativního úkolu a současně s ohledem na množství změn 
je původní návrh novely nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení 
podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, 
nahrazen tímto předkládaným návrhem nového nařízení vlády, ale maximálně na původní 
právní předpis navazuje. 

Současně je zároveň do legislativního procesu předkládán návrh nařízení vlády, kterým 
se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských 
podpor (čj. 55390/2016-MZE-12154), který formálně upravuje odkazy v souvisejících 18-ti 
dotačních nařízení vlády.  
 

Předkládaný návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří 
podají žádost o přímé platby, o podporu z některých opatření Programu rozvoje venkova 
nebo o podporu v rámci některých opatření společné organizace trhu s vínem. Počet takto 
dotčených subjektů je přibližně 30 tisíc. Předkládaný návrh nebude mít vliv na zvýšení 
aktivity dozorových orgánů zajišťujících kontroly podmíněnosti (v případě upraveného 
standardu č. 4 - Fondu), neboť ty je vykonávají již v současnosti. 

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

o podporu v rámci některých opatření společné organizace trhu s vínem 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. 

 
Ročně je v rámci tohoto nařízení posuzováno cca 2500 žadatelů o dotace tj. stanovené 

minimální míry kontrol nejméně 1 % všech zemědělců, kteří podali žádost o podporu v rámci 
režimů podpory pro přímé platby a 1 % žadatelů, kteří podali žádost o podporu v rámci 
společné organizace trhu s vínem.   

 
Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je v reakci na prvotní závěry auditní mise 

Evropské komise XC/2016/005/CZ/RLF harmonizovat postupy snížení nebo neposkytnutí 
dotace s příslušnými právními předpisy Evropské unie. 

 
Současně je cílem úpravy znění standardu č. 4 posílení protierozní ochrany zemědělské 

půdy prostřednictvím uložení povinnosti zachování minimálního rostlinného pokryvu půdy  
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po sklizni a mimo vegetační období. Navrhovaná úprava zpřísňuje zmíněné podmínky  
a zároveň rozšiřuje plochy, na nichž budou tyto podmínky vyžadovány a kontrolovány.  
 

Návrh v maximální možné míře navazuje na stávající právní úpravu provedenou 
nařízením vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován se 
zástupci dotčených odborných útvarů Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského 
intervenčního fondu, kteří s návrhem souhlasí. 

 
Současně je zároveň do legislativního procesu předkládán návrh nařízení vlády, kterým 

se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských 
podpor (čj. 55390/2016-MZE-12154), který formálně upravuje odkazy v souvisejících 18-ti 
dotačních nařízení vlády.  
 

Jedná se o legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 (str. 
30 bod 13).  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh 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. 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 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 
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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. 
 
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 dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady na státní rozpočet, na ostatní 
veřejné rozpočty.  

 
Finanční dopad na státní rozpočet je předpokládán ve velmi omezené míře, kdy aplikace 

nového nastavení pro systém podmíněnosti si vyžádá jen nezbytné úpravy v informačních 
systémech. 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady a dopady na životní prostředí 

a rovněž nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. 
 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, 

že mohou být mírně zvýšené. V souvislosti s prováděním kontrol podmíněnosti není 
vyloučena možnost nárůstu zjištěných pochybení v dodržování požadavků a standardů a 
krácení podpor. Požadavky zařazené do kontrol podmíněnosti jsou však  
zemědělcům známy již řadu let.  
 

Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
 
Návrh nařízení vlády nebude mít sociální dopady. Stanovené kontrolní body 

k provádění kontroly podmíněnosti jsou připravovány na základě shody se zástupci 
výzkumných institucí, gestorů Ministerstva zemědělství a Fondu tak, aby požadavky, jejichž 
případné nedodržování může mít vliv na výši poskytovaných přímých podpor, některých 
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podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje 
venkova, byly splňovaly jak požadavky legislativy, tak byly pro zemědělské subjekty 
splnitelné a nekolidovaly s ověřenými zemědělskými postupy.  
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  
se zákazem diskriminace. 
 
 
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.  

 
 Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 
 
 
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. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K části první: 
 
K § 1: 

Znění § 1 procesně doplňuje výše uvedené předpisy Evropské unie, které stanoví rámec 
pravidel podmíněnosti, jehož dopracování je ponecháno na členském státu podle jeho 
národních specifik. 

 
Ustanovení § 1 vymezuje předmět úpravy předloženého návrhu nařízení vlády. Hlavním 

předmětem navrhované právní úpravy je provádění vyhodnocení kontrol podmíněnosti pro 
poskytování přímých plateb, plateb v rámci Programu rozvoje venkova a pro poskytování 
některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem. Tuto podmíněnost určují 
předpisy Evropské unie zmíněné v obecné části. Tato část je totožná se stávající právní 
úpravou.  
 
K § 2: 

Text § 2 odkazuje na přílohy k nařízení č. 1 a č. 2, které obsahují seznam 
kontrolovaných požadavků podle aktů a seznam kontrolovaných požadavků standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti. 

 
K § 3: 

Znění § 3 procesně doplňuje ustanovení základních předpisů Evropské unie.  
 
Upravuje postup, kterým příslušné kontrolní orgány, které se podílejí na ověřování plnění 

požadavků podmíněnosti ze strany zemědělských subjektů (žadatelů o vybrané dotace) 
postupují při hodnocení případných zjištění porušení těchto požadavků. 
 

Text § 3 stanoví postup pro vyhodnocování zjištěných porušení požadavků podle aktů  
a požadavků standardů tak, že příslušný kontrolní orgán provede hodnocení porušení  
v souladu s přílohou č. 3 nebo č. 4 nařízení vlády za každý kontrolovaný požadavek zvlášť. 
Podle zhodnocení rozsahu, závažnosti ve stupních malé, střední nebo velké a trvalosti 
odstranitelné nebo neodstranitelné zjištěného porušení se stanoví, jestli se jedná o malé, 
střední nebo velké porušení. 

 
V odstavci 5 tohoto ustanovení je uveden postup, pro hodnocení porušení, která vznikla 

při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví. 
 
K § 4: 

V tomto ustanovení se upravují základní kroky postupu Fondu pro snížení nebo 
neposkytnutí dotace v rámci kontrolovaného požadavku. 

 
Podle hodnocení podle § 3 stanoví Fond snížení dotace za každý požadavek aktu nebo 

standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu v oblastech pravidel 
podmíněnosti v rozsahu 1 %, 3 % nebo 5 %, jak předpokládá nařízení Komise (EU)  
č. 640/2014, pokud se nejedná o opakované nebo úmyslné porušení.   
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Hodnocení v případě úmyslných porušení je v tomto ustanovení uvedeno zvlášť a to 
v míře stanovené unijními předpisy, které má představovat zpravidla 20 % a při zohlednění 
kritérií hodnocení podle § 3 může Fond uložit snížení nejméně 15 % nebo jeho zvýšení až na 
100 % částky dotace, o kterou žadatel v daném kalendářním roce požádal. 

 
 Současně je zapracován princip tzv. „včasného varování“ podle čl. 99 odst. 2 nařízení 

(EU) č. 1306/2013, kdy v případě prvého zjištění zanedbatelného porušení (malé závažnosti, 
rozsahu a odstranitelného trvání) požadavku nedojde ke snížení dotace, avšak příslušný 
orgán musí na tuto skutečnost a na nutnost splnění uloženého nápravného opatření žadatele 
upozornit. Systém lze použít pouze při prvním porušení požadavku a nelze jej uplatnit  
u požadavků, jejichž porušení představuje přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zdraví zvířat. 
 
K § 5: 

 
Vzhledem k tomu, že způsob vyhodnocování musí být pro celý systém kontrol 

podmíněnosti stejný, je v § 5 ošetřen způsob, jak postupovat v případech, že některý 
požadavek nebo standard bude kontrolován během kalendářního roku vícekrát, přičemž 
bude zjištěna různá míra porušení. V rámci aktu nebo standardu je bráno v potaz vždy 
nejzávažnější hodnocení porušení. Tento princip je následně uplatněn i na úrovni oblasti. 

 
V případě zjištění opakovaného porušení je definován specifický postup podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie pro případy opakovaného porušení a úmyslného 
opakovaného porušení, kdy nařízení vlády předpokládá sazbu snížení dotace na minimální 
úrovni stanovené čl. 39 odst. 4 č. 640/2014. 
 
K § 6: 

V tomto ustanovení je uveden závěrečný postup vyhodnocení zjištěného porušení 
v rámci všech oblastí podmíněnosti sečtením stanovených snížení v jednotlivých oblastech, 
přičemž jsou zohledněny další postupy pro stanovení celkového snížení podle předpisů 
Evropské unie. 
 
K § 7 (přechodné ustanovení): 

Navrhuje se stanovit, aby řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 309/2014 
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských 
podpor, ve znění pozdějších předpisů, byla dokončena podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., 
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. 
  
K § 8 (zrušovací ustanovení): 

Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno legislativní řešení ve formě přípravy návrhu nového 
nařízení vlády, které plně nahrazuje dosavadní právní úpravu, je nutné z tohoto důvodu 
zrušit stávající nařízení vlády č. 309/2014 Sb. a všechny jeho změny. 

 
K § 9 (účinnost): 

Účinnost nařízení vlády je navrhována k 1. březnu 2017 s ohledem na aplikovatelnost 
předpisu pro žádosti o podporu, které se týkají kalendářního roku 2017. 
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K příloze č. 1: 
 
Příloha č. 1 „Seznam požadavků podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti“ 

předkládaného návrhu nařízení vlády přejímá požadavky stanovené podle nařízení vlády  
č. 309/2014 Sb. s několika úpravami textu nebo vymezení požadavků v právních předpisech. 
Tyto změny si vyžádaly praktická zjištění z prováděných kontrol v uplynulých letech. 

 
Řazení a číslování aktů a návazně požadavků v rámci aktu je provedeno v souladu 
s řazením a číslováním jednotlivých aktů podle Přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013. 

 
 
K Příloze č. 2: 

V příloze č. 2 „Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského  
a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti“ předkládaného návrhu nařízení 
vlády je upraveno znění standardů podle národních specifik a v souladu s vymezením v 
příloze II nařízení (EU) č. 1306/2013, které stanoví pro standardy sedm zaměření: 1. Zřízení 
ochranných pásů podél vodních toků; 2. Využití vody k zavlažování, které podléhá schválení; 
3. Ochrana podzemních vod proti znečištění; 4. Minimální pokryv půdy;  5. Minimální úroveň 
obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze; 6. 
Zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy, včetně zákazu vypalování 
strnišť; 7. Zachování krajinných prvků, včetně zákazu ořezu živých plotů a stromů v období 
hnízdění a odchovu mláďat, a jako možnost opatření proti invazním druhům rostlin. 
 

Předkládaný návrh znění standardů je vypracován s ohledem na: 
- současné nastavení standardů a praktická zjištění z uplynulých let, 
- nastavení standardů v ostatních členských státech, 
- výsledky konzultací Ministerstva zemědělství s odbornými institucemi – Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy, Česká zemědělská univerzita, Mendelova Univerzita  
a s Fondem. 

 
Oproti stanovení podmínek standardů v rámci přílohy č. 2 nařízení vlády č. 309/2014 Sb. 

dochází k úpravě podmínek standardu č. 4 a č. 6: 
 
Standard č. 4 – Podmínka stanovená na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, byla z důvodu 
nedostatečné účinnosti tohoto nastavení změněna s účinností na plochy dílů půdních bloků 
s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jejichž průměrná sklonitost přesahuje  
4 stupně. Dále byly ve znění standardu vypuštěny některé neúčinné možnosti plnění jeho 
podmínek a nově byly definovány agronomické důvody, kdy nemusí být podmínky standardu 
splněny. Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je zejména posílení protierozní ochrany 
půdy. 
 
Standard č. 6 – Nové znění upravuje druh zemědělské kultury, na které jsou podmínky 
standardu vyžadovány a kontrolovány tak, aby byl zajištěn soulad s výše zmíněnými přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie. U standardu č. 6 - Zachování úrovně organických 
složek půdy vhodnými postupy, včetně zákazu vypalování strnišť, který řeší problematiku 
zachování úrovně organických složek půdy vybranými agrotechnickými postupy, se 
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zpřesňuje navrhovaná úprava definice zemědělských kultur, na kterých jsou podmínky 
standardu uplatňovány a kontrolovány. 
 
Další podmínky standardů zůstávají ve stejné podobě uvedené nařízením vlády č. 309/2014 
Sb.: 
 

Standard č. 1 – vystihuje vymezení stanovené evropskými předpisy, které zní: 
„Ochranná pásma dobrého zemědělského a environmentálního stavu musejí jak uvnitř, tak 
vně ohrožených oblastí vymezených v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 91/676/EHS splňovat 
alespoň požadavky týkající se podmínek pro používání hnojiv v blízkosti vodních toků podle 
bodu A 4 přílohy II směrnice 91/676/EHS, které se použijí v souladu s akčními programy 
členských států stanovenými podle čl. 5 odst. 4 směrnice 91/676/EHS.“. 

V souladu s akčním programem stanoví podmínky standardu ochranné nehnojené pásy 
v šíři 25 m pro svažité pozemky. Zároveň je upravena podmínka pro používání přípravků na 
ochranu rostlin v ochranném pásu v souladu se stanovenými ochrannými vzdálenostmi 
jednotlivých přípravků (účinných látek). 
 

Standard č. 2 – podmínka stanoví povinnost pro všechny uživatele zvláštních 
technických zařízení k zavlažování, k jejichž používání je vyžadováno povolení. Tímto nejsou 
dotčena zařízení využívající pouze spád vody. 
 

Standard č. 3 – vystihuje vymezení stanovené evropskými předpisy, které zní: „Zákaz 
přímého vypouštění do podzemních vod a opatření k předcházení nepřímému znečištění 
podzemních vod vypouštěním nebezpečných látek uvedených v příloze směrnice 
80/68/EHS, ve znění platném poslední den její platnosti, pokud se to týká zemědělské 
činnosti.“. Podmínky obsahují požadavek na technický stav jímek pro tekutá statková hnojiva 
(močůvka, kejda apod.), kapalná minerální hnojiva (např. DAM 390) a kapalná organická 
hnojiva (např. digestát), nikoli jen ropných látek ve sjednocené podobě s aktuálně platným 
požadavkem SMR 4/8. Současně stanoví podmínku zákazu „přímého“ vypouštění do 
podzemních vod podle § 39 vodního zákona.  
 

Standard č. 5 – Je řešením podmínek minimální úrovně obhospodařování půdy 
odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze.  
 

Standard č. 7 – vystihuje vymezení stanovené evropskými předpisy, které zní: 
„Zachování krajinných prvků, včetně případných živých plotů, rybníků, příkopů, stromořadí, 
skupin stromů nebo solitérů, mezí a teras a včetně zákazu ořezu živých plotů a stromů  
v období hnízdění a odchovu mláďat, a jako možnost opatření proti invazním druhům 
rostlin.“. Současně je zařazena podle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 podmínka pro 
ochranu mláďat v době hnízdění ptáků zákazem řezu dřevin ve vegetačním období (31. 3. – 
1. 11.). 
 
K příloze č. 3: 

Tato příloha obsahuje hodnocení porušení kontrolovaných povinných požadavků na 
hospodaření podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti stanovených přílohou č. 1 k tomuto 
nařízení, jejichž dodržování je pro žadatele přímých plateb, plateb pro opatření Programu 
rozvoje venkova, anebo podpor v rámci společné organizace trhu s vínem v souladu s čl. 92 
nařízení (EU) č. 1306/2013 povinné. Zjištěná porušení budou příslušným kontrolním 
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orgánem v souladu s čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)  
č. 640/2014 hodnocena podle rozsahu, závažnosti a trvalosti. Hodnocení je rozděleno do 
stupňů malé střední nebo velké, u trvalosti pak odstranitelné nebo neodstranitelné, které je 
následně zohledňováno při dalším vyhodnocení ke stanovení výše sankce. 

 
Pořadové číslo aktu 1, pořadové číslo požadavku 1 až 8:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na ochranu vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Požadavky jsou stanoveny na základě 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,  
v platném znění. 
 
Pořadové číslo aktu 2, pořadové číslo požadavku 1 až 3:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na ochranu populací 
vybraných druhů ptáků, které jsou ohroženy vyhubením nebo poškozením jejich stanovišť, 
jsou vzácné nebo vyžadují zvláštní pozornost. Požadavky jsou stanoveny na základě zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Pořadové číslo aktu 3, pořadové číslo požadavku 1:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry míru porušení požadavků na ochranu vzácných 
rostlinných či živočišných druhů a přírodních stanovišť. Požadavky jsou stanoveny na 
základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Pořadové číslo aktu 4, pořadové číslo požadavku 1 až 18:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě zajištění 
bezpečnosti potravin a krmiv podle zásad a požadavků potravinového práva. Požadavky jsou 
stanoveny na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.  
 
Pořadové číslo aktu 5, pořadové číslo požadavku 1 až 4:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě kontroly nad 
používáním zakázaných látek nebo nad jejich používáním nepovoleným způsobem v 
chovech zvířat, a tím omezení bezprostředního ohrožení bezpečnosti potravin. Požadavky 
jsou stanoveny na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů.  
 
Pořadové číslo aktu 6, pořadové číslo požadavku 1 až 3:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě zajištění 
identifikace a evidování prasat. Požadavky jsou stanoveny na základě zákona č. 154/2000 
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů.  
 
Pořadové číslo aktu 7, pořadové číslo požadavku 1 až 5:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě zajištění 
identifikace a evidování skotu. Požadavky jsou stanoveny na základě zákona č. 154/2000 
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů.   
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Pořadové číslo aktu 8, pořadové číslo požadavku 1 až 4:  
Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě zajištění 

identifikace a evidování ovcí a koz. Požadavky jsou stanoveny na základě zákona č. 
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
 
Pořadové číslo aktu 9, pořadové číslo požadavku 1 až 11:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě pravidel pro 
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. 
Požadavky jsou stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií. 
 
Pořadové číslo aktu 10, pořadové číslo požadavku 1 až 7:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě používání 
přípravků na ochranu rostlin pro snížení rizika ohrožení zdraví lidí, zvířat a rostlin. Požadavky 
jsou stanoveny na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
 
Pořadové číslo aktu 11, pořadové číslo požadavku 1 až 8:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě stanovení 
minimálních požadavků (k vytvoření vhodných podmínek) pro ochranu telat. Požadavky jsou 
stanoveny na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
 
Pořadové číslo aktu 12, pořadové číslo požadavku 1 až 10:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě stanovení 
minimálních požadavků (k vytvoření vhodných podmínek) pro ochranu prasat. Požadavky 
jsou stanoveny na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
 
Pořadové číslo aktu 13, pořadové číslo požadavku 1 až 12:  

Hodnocením je určeno rozlišení míry porušení požadavků na základě (vytvoření 
vhodných podmínek) pro ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely. Požadavky jsou 
stanoveny na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
 
K příloze č. 4: 

Tato příloha obsahuje hodnocení porušení kontrolovaných požadavků standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy pro oblasti pravidel podmíněnosti 
stanovených přílohou č. 2 k tomuto nařízení, jejichž dodržování je pro žadatele přímých 
plateb, plateb pro opatření Programu rozvoje venkova, anebo podpor v rámci společné 
organizace trhu s vínem v souladu s čl. 92 nařízení (EU) č. 1306/2013 povinné. Zjištěná 
porušení budou příslušným kontrolním orgánem v souladu s čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 hodnocena podle rozsahu, závažnosti  
a trvalosti. Hodnocení je rozděleno do stupňů malé střední nebo velké, u trvalosti pak 
odstranitelné nebo neodstranitelné, které je následně zohledňováno při dalším vyhodnocení 
ke stanovení výše sankce. 
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Hodnocení požadavků standardů vymezených v souladu s rámcem přílohy II nařízení 
(EU) č. 1306/2013 stanoví míru porušení jednotlivých požadavků zejména s ohledem na 
dopady zemědělské činnosti na životní prostředí. 
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