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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu 
 

Předkládaným materiálem je návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 příloha č. 1 (strana 30, bod 14) 

schváleného usnesením vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015 – bez požadavku na 
zpracování RIA. 

 
Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je reagovat na implementaci 

reformované Společné zemědělské politiky a na národní úrovni stanovit nebo upřesnit 
některé podmínky poskytování přímých plateb.  

 
Stávající nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 

přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovilo specifické podmínky pro poskytování těchto přímých plateb:  
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí, 
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a 
d) platba pro mladé zemědělce. 

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zohlednění zkušeností  

z implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků 
z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.  

 
Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 

přímých plateb a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí finanční podpory. Těmito 
obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou: 
• 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 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, 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, 
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• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, kterým se stanový prováděcí pravidla 
k 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, 

• 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 vytváří základní rámec, stanovují pravidla a podmínky pro 

poskytování přímých plateb, nicméně pro řadu postupů umožňují alternativy a na členském 
státu je pak volba konkrétního postupu a případně stanovení specifických národních 
podmínek. Tato adaptace zabraňuje přímému opakování přímo aplikovatelných evropských 
předpisů v národním právním předpisu, ale umožňuje v omezené míře odkazovat na 
příslušná ustanovení v předpisech Evropské unie nebo je doplňovat v těch ustanoveních, 
která vyžadují určitou součinnost členského státu, bez které by jejich přímá aplikace nebyla 
proveditelná, ovšem tak, aby nevznikaly případné duplicity národního právního předpisu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie.  

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 stanoví základní rámec 

a podmínky, za kterých je možné přímé platby zemědělcům poskytovat. Na národní úrovni je 
právní rámec poskytování přímých plateb zemědělcům dán zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), zákonem 
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, 
příslušnými nařízeními Evropské unie a tímto návrhem nařízení vlády, bez jehož existence 
by nebyla přímá aplikace příslušných nařízení Evropské unie proveditelná. Procesní postup 
správních orgánů při poskytování dotací je obecně upraven správním řádem (zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Absence novely národní právní úpravy může mít za následek nesoulad s nově 

stanovenými požadavky příslušných nařízení Evropské unie, podle kterých je nutné zajistit 
naplňování podmínek reformované Společné zemědělské politiky pro žádosti předložené 
v období 2014 - 2020. 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. Absencí novely by zároveň 
nebyly do národní právní úpravy zohledněny poskytnuté výklady a doporučení Evropské 
komise k jednotlivým podmínkám, tedy by zde rovněž hrozily případné soudní a finanční 
řízení a postihy. 
 

Nároky na předfinancování přímých plateb ze státního rozpočtu byly pro období 2016 
až 2020 vyčísleny průměrně na přibližně 24 mld. Kč. Tato výše odpovídá národnímu stropu 
pro přímé platby a je plně kryta z příjmů Evropské unie. Zároveň byla vyčíslena částka 
disponibilních finančních prostředků na poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory ve výši 
cca 0,775 mld. Kč, tato podpora není hrazena z příjmů Evropské unie.  

 
Pro programovací období 2015 – 2020 se bude finanční obálka České republiky 

v rámci přímých plateb skládat ze čtyř částí. Dojde k odečtení povinných plateb na  
tzv. ozelenění ve výši 30 % a na podporu pro mladé zemědělce, kterou Česká republika 
předpokládá využít na úrovni 0,2 %. Na podporu citlivých sektorů prostřednictvím dobrovolné 
podpory vázané na produkci bude vyhrazeno 15 % z této celkové obálky, což odpovídá 
průměrné roční částce cca 3,46 mld. Kč. Zbývající část obálky bude představovat jednotná 
platba na plochu, pro kterou bude podle předběžných odhadů každoročně k dispozici obálka 
v průměrné výši cca 13 mld. Kč, což odpovídá cca 3 500 Kč/ha. Nicméně konkrétní výše 
všech sazeb v Kč/ha nebo v Kč/VDJ v jednotlivých letech bude záviset především na počtu 
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žádostí o platby, resp. počtu způsobilých ha nebo VDJ a v neposlední řadě na vývoji 
směnného kurzu CZK/EUR.  

 
Vývoj celkové obálky přímých plateb na období 2016 - 2020 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 
Částka 
v mld. Kč 22,947 22,924 23,427 23,427 23,729 
Částka 
v tis. EUR 844 041 843 200 861 708 861 698 872 809 
Zdroj: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 
Pozn. Použit kurz 27,187 Kč/EUR pro 2016 až 2020 
 
 
Dobrovolná podpora vázaná na produkci na období 2016 – 2020 
Citlivé sektory Průměrná roční částka 
Brambory určené na výrobu 
škrobu 0,085 mld. Kč 

Chmel 0,085 mld. Kč 
Ovoce 0,100 mld. Kč 
Zelenina 0,100 mld. Kč 
Konzumní brambory 0,050 mld. Kč 
Cukrová řepa 0,453 mld. Kč 
Bílkovinné plodiny 0,464 mld. Kč 
Masné tele 0,672 mld. Kč 
Dojnice 1,393 mld. Kč 
Ovce a kozy 0,078 mld. Kč 
Pozn. Použit kurz 27,187 Kč/EUR pro 2016 až 2020 
 
 
Dotčené subjekty 
 

 Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří splňují 
stanovené podmínky a podají žádost o přímé platby. Počet takto dotčených subjektů je více 
než 30 tisíc. Předkládaný návrh, s ohledem na značné rozšíření podpor poskytovaných 
v rámci přímých plateb a také doplnění nových, dosud neaplikovaných podmínek (zejména 
ozelenění), si vyžádá zvýšení administrativních a kontrolních aktivit vykonávaných Fondem. 

 
O přímé platby žádá žadatel Fond na základě 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. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování implementace 
reformované Společné zemědělské politiky na národní úrovni, a tím zajistí čerpání 
prostředků Evropské unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru.  
 
Konzultace: 

 
Návrh předkládané novely nařízení vlády byl připraven na základě diskuze s institucí 

podílející se na administraci a kontrole stanovených podmínek, kterým je Státní zemědělský 
intervenční fond a konzultován s odbornými gestory Ministerstva zemědělství a odbornými 
nevládními organizacemi. 
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Výsledkem všech výše uvedených konzultací je souhlas s předkládaným návrhem 
věcného řešení poskytování přímých plateb. 

 
Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 

s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude 
rovněž zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění 
 

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 České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

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

předpisy Evropské unie: 
• 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 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, 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, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k 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. 
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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 (například 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 
 

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2017 byly v rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo 
zemědělství schváleny objemy finančních prostředků na přímé platby ve výši 23,188 mld. Kč.  
Tato výše odpovídá národnímu stropu pro přímé platby pro rok 2017 s použitím kurzu  
27,50 Kč/EUR a je plně kryta z příjmů Evropské unie. Zároveň byla schválena částka 
disponibilních finančních prostředků na poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory ve výši 
0,775 mld. Kč, tato podpora není hrazena z příjmů Evropské unie.   
 

Návrh novely nařízení vlády nepředpokládá 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 budou převážně neutrální. Podmínky byly nastaveny s důrazem na omezení rizika 
pochybení, nicméně v souvislosti s prováděním kontrol není vyloučena, zvláště v případě 
nově zařazovaných povinností, možnost zjištění pochybení a případně krácení podpor.  

 
Zajištění administrace poskytování podpory včetně většiny kontrolních činností 

provádí Fond. Některé z kontrol, zejména pak u opatření dobrovolné podpory vázané na 
produkci, 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, Česká plemenářská inspekce). Výsledky 
těchto kontrol jsou podle příslušných předpisů Evropské unie poskytovány Fondu při 
rozhodování o poskytování dotace. Tímto postupem nedochází k rozšiřování kompetencí 
stávajících kontrolních orgánů, ale pouze k využití výsledku jejich kontrolní činnosti, kterou 
stejně vykonávají na základě působnosti stanovené jiným zvláštním zákonem upravujícím 
jejich kompetenci a působnost. 
 

Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh změn novely nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo 
v rozporu  se zákazem diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost žen a mužů. 
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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 novely 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 
 
Čl. I 
 
K bodu 1 - § 7 odst. 2 
 
 Navrhovaná úprava poskytuje žadatelům jasný výklad plnění podmínek pro 
poskytnutí jednotné platby na plochu, kdy musí být plocha zemědělsky obhospodařována  
v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy 
na žadatele.  
 
K bodu 2 – § 9 odst. 3 a 4: 
 
 Navrhovaná úprava poskytuje žadatelům v návaznosti na ustanovení stanovená 
přímo aplikovatelným právním předpisem jasný výklad podmínek pro poskytnutí platby pro 
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí v rámci 
přímých plateb. 
 
K bodu 3 - § 10 odst. 6: 
 
 Navrhovaná úprava reaguje na poskytnuté stanovisko Evropské komise, kterým se 
sankce za porušení podmínek pro poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí zaokrouhluje na dvě desetinná místa,  
tzn. analogicky jako je deklarování hektarové výměry v žádosti o přímé platby rovněž na dvě 
desetinná místa. Navrhovaná úprava tak stanovuje výjimku, při které se nejedná o porušení 
ochrany trvalých travních porostů, a to u environmentálně citlivých ploch menších než  
0,01 ha. 
 
K bodu 4 - § 11 odst. 4 a 5: 
 
 Navrhovaná úprava poskytuje žadatelům v návaznosti na ustanovení stanovená 
přímo aplikovatelným právním předpisem jasný výklad podmínek pro poskytnutí platby pro 
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí v rámci 
přímých plateb. 
 
K bodu 5 - § 12 odst. 1: 
            
          Navrhovaná úprava reaguje na poskytnuté stanovisko Evropské komise udržovat 
plochu úhor využívanou v ekologickém zájmu po neomezenou dobu v souladu 
s požadavkem EU na omezení vstupů, podporu biodiversity a nepodporování produkce na 
EFA plochách. 
 
K bodům 6 a 8 - § 25 odst. 2 písm. w) a příloha č. 7:, 

 
Legislativně technická úprava reagující na aplikační praxi. Navrhovanou úpravou 

dochází k začlenění ostatních druhů čekanek pro účely poskytování dobrovolné podpory 
vázané na produkci. 
 
K bodu 7 - § 32: 
 
 Navrhovaná úprava pouze upřesňuje nadpis tohoto ustanovení, že v případě 
dobrovolné podpory vázané na produkci může dojít v závislosti na míře porušení ke snížení, 
či neposkytnutí platby. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEDJV4XF)



 
 

8 

K Přechodnému ustanovení: 
 

Žádosti, které byly podány v roce 2016, budou administrovány podle nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
Výjimkou jsou právní vztahy podle čl. I bodu 3 (§ 10 odst. 6), které se dokončí podle nařízení 
vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
K Účinnosti: 
 

S ohledem na implementaci nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím 
souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených 
kontrol stanovuje se doba účinnosti na 1. ledna 2017. 
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