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V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 

 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Návrh 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. 
 
1.2 Definice problému 

 
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.  
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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. 
 

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. Nově navrhovaná úprava mechanismu snížení a neposkytnutí dotace 
reflektuje na výtku Evropské komise, že výsledné hodnocení nedodržení požadavků je 
celkově mírné a současný postup vyhodnocení a stanovení sankce na principu sčítání bodů 
za zjištěná porušení v rámci aktu nebo standardu a výpočtu poměru vůči maximálnímu 
možnému počtu bodů za daný aktu nebo standard je tudíž neslučitelný s ustanoveními čl. 71 
odst. 1 nařízení č. 1122/2009 resp. čl. 39 odst. 1 nařízení č. 640/2014 (audit se týkal období 
roku 2014 a pozdějších).  

 
Proto byl navržen nový systém hodnocení vyjádřený v § 3 a 4, kterým je vyhodnocováno 

porušení každého požadavku zvlášť. Tím je zajištěno přímé zhodnocení porušení podle 
zjištěné míry rozsahu, závažnosti a trvalosti. Systém vyhodnocování je zejména přizpůsoben 
čl. 39, kdy zpravidla má snížení přestavovat 3 % sankci. Znění čl. 39 nařízení EU č. 
640/2014 stanoví, že: „1. Pokud ke zjištěnému nesouladu došlo z nedbalosti příjemce, 
uplatní se snížení. Toto snížení zpravidla činí 3 % celkové částky vyplývající z plateb a 
ročních prémií uvedených v článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

Platební agentura však může na základě posouzení významu nesouladu uvedeného 
příslušným kontrolním orgánem v hodnotící části kontrolní zprávy s přihlédnutím ke kritériím 
uvedeným v čl. 38 odst. 1 až 4 rozhodnout buď o snížení uvedeného procentního podílu na 1 
%, nebo o jeho zvýšení na 5 % celkové částky uvedené v prvním pododstavci, anebo v 
případech, kdy ustanovení vztahující se k dotčenému požadavku nebo standardu připouštějí 
možnost dále se zjištěným nesouladem nezabývat, nebo v případech, ve kterých je 
poskytována podpora podle čl. 17 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, neuložit snížení 
vůbec.“ 
 

Navržený postup 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 kontrolovaných požadavků podle aktů pro oblasti 

pravidel podmíněnosti“ (dále jen „požadavky“) tj. povinné požadavky na hospodaření podle 
aktů určených přílohou II nařízení (EU) č. 1306/2013. V příloze č. 2 „Seznam kontrolovaných 
požadavků podle standardů pro oblasti pravidel podmíněnosti“ (dále jen „standardy“) jsou 
uvedeny 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 podle standardů pro oblasti pravidel podmíněnosti podle přílohy 
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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. Současně je v příloze č. 2 „Seznam 
kontrolovaných požadavků podle standardů 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. 
 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

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 
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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 
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.  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

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.   

 
1.5 Popis cílového stavu 

 
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  
po sklizni a mimo vegetační období. Navrhovaná úprava zpřísňuje zmíněné podmínky  
a zároveň rozšiřuje plochy, na nichž budou tyto podmínky vyžadovány a kontrolovány.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

V případě, že by nedošlo ke sladění s přímo použitelnými právními předpisy Evropské 
unie v oblasti vyhodnocování porušení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a stanovování 
procentuálního snížení zemědělských podpor, byla by ohrožena věrohodnost kontrol 
podmíněnosti a zvýšilo by se riziko finančních sankcí vůči České republice jako členskému 
státu ze strany evropských orgánů.  

 
V případě, že by nedošlo k navrhované úpravě znění standardu dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu půdy č. 4, nebyla by naplněna strategie Ministerstva zemědělství 
v oblasti boje proti nadměrné erozi zemědělské půdy. 
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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.  

 
Bez řádného a konkrétního stanovení požadavků pro poskytování přímých plateb, 

některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu 
rozvoje venkova a pravidel snižování zmíněných podpor v případě porušení stanovených 
požadavků, není možné zajistit řádné plnění závazků členského státu Evropské unie. 
Zároveň, vzhledem k faktu, že standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
jsou dnes jediným plně funkčním nástrojem pro snižování eroze půdy, není bez úpravy 
standardu č. 4 možné tuto funkci zajistit. 

 
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 nesoulad s příslušnými nařízeními Evropské unie, čímž 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.  

 
Vzhledem k tomu, že kontroly podmíněnosti jsou horizontální podmínkou  

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

 
Zároveň by toto řešení znamenalo nenaplnění jednoho ze strategických cílů Ministerstva 

zemědělství, kterým je posílení boje proti erozi půdy. 
 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („příprava nařízení vlády“) 

 
Tato varianta řešení je jedinou možností, jak řešit aktuální požadavky aplikační praxe i 

jak dodržet znění dotčených právních předpisů České republiky v souladu s evropskými 
předpisy. 
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Tato varianta předpokládá přípravu a předložení návrhu 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. 

 
 Varianta přípravy nařízení vlády je řešením systémovým, které bude možné aplikovat již 

od dotačního období roku 2017. 
 
3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů 

variant 
 
3.1. Varianta 1 
 

Řešení v rámci varianty 1 by mělo za následek nesoulad s evropskými právními předpisy 
a zároveň nenaplnění strategického cíle Ministerstva zemědělství v oblasti boje proti erozi 
půdy. 
 

Tato varianta sice znamená nulové výdaje ze státního rozpočtu, ale také výše uvedená 
negativa a nulové přínosy. Při volbě této varianty, kdy by nebylo předloženo nové nařízení 
vlády, které je v souladu s požadavky Evropské unie, by mohly být očekávány soudní 
a finanční řízení a postihy vůči České republice.  
 
 
3.2. Varianta 2 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské dopady ani dopady na ostatní veřejné 
rozpočty.  

 
Finanční dopady na státní rozpočet i pro Fond jsou předpokládány v pouze nezbytně 

nutné míře v nákladech na úpravu informačních systémů zajišťujících provádění kontrol 
podmíněnosti vzhledem k provedení nového vymezení výše zmíněného standardu č. 4 a 
administraci žádostí o dotace. 

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

administrativní náklady, neboť nestanovuje nové požadavky, nýbrž stávající podmínky pouze 
upravuje.  

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady ani na ostatní 

veřejné rozpočty, neboť dozorové organizace kontroly podmíněnosti ve stejné míře 
prováděly již v uplynulém období. 
 
4.  Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh nařízení vlády o 
stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
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stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor. 

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

požadavků podmiňujících poskytování přímých plateb, některých podpor Programu rozvoje 
venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem jsou možné pouze nařízením 
vlády. Předkládaný návrh nařízení vlády tak naplňuje zákonné zmocnění uvedené v § 2b 
odst. 2 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, některých podpor Programu 

rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem  
je Fond. 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, 

některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu  
s vínem 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. 
 
Kontrola u kontrolovaného subjektu bude probíhat v souladu s čl. 70 a 71 nařízení 

Komise (EU) č. 809/2014. Kontrolovaný je povinen vytvořit podmínky pro výkon kontroly, 
umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění a poskytnout potřebnou součinnost v souladu 
se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Na kontroly podmíněnosti se dále 
vztahuje správní řád. 

 
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 

 
Změny ve znění požadavku podle standardu č. 4 stanoveného v příloze č. 2 

předkládaného nařízení vlády byly připraveny na základě doporučení odborných institucí 
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(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, ČZU, 
MU) a instituce podílející se na kontrole stanoveného požadavku (Fond) a konzultovány 
s odbornými gestory Ministerstva zemědělství. 

 
Následně byl návrh představen a projednán s odbornou zemědělskou veřejností  

a nevládními organizacemi. Na základě tohoto projednání byl návrh návazně doplněn. 
 
Výsledkem všech výše uvedených konzultací je souhlas s předkládaným návrhem 

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

Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž 
zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 
 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Jméno a příjmení: Ing. Kateřina Bělinová, CIA 
Funkce:   ředitelka odboru  
Útvar:  odbor přímých plateb – 14140 
Telefon:    221 812 849 
e-mail:    katerina.belinova@mze.cz 
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