
1 
 

V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

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. 
 
1.2 Definice problému 
 

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 zajištění souladu 

s legislativním rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a doporučeními 
Evropské komise, a dále 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.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

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. 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 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, 
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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 nařízením  vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 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). 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

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. 
S ohledem na značné rozšíření podpor poskytovaných v rámci přímých plateb  
a také doplnění nových, dosud neaplikovaných podmínek (zejména ozelenění), si 
implementace přímých plateb vyžádala zvýšení administrativních a kontrolních aktivit 
vykonávaných Fondem.  

 
O přímé platby žádá žadatel Fond na základě zákona o zemědělství a podle zákona 

o Státním zemědělském intervenčním fondu. Fond je podle příslušných předpisů Evropské 
unie a podle zákona o zemědělství příslušným orgánem k poskytování dotací financovaných 
z prostředků Evropské unie. 
 
1.5. Popis cílového stavu 

 
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.  
 
1.6. Zhodnocení rizika 
 

Absence novely národní právní úpravy může mít za následek nesoulad se stanovenými 
požadavky příslušných nařízení Evropské unie, podle kterých je nutné zajistit naplňování 
podmínek reformované Společné zemědělské politiky. Tím by zároveň došlo k neplnění 
povinností členského státu vyplývajících z mezinárodních závazků vzniklých přistoupením 
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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.  

 
 

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 stanovení požadavků pro poskytování přímých plateb, akceptujícího 

legislativní změny souvisejících dokumentů, není možné zajistit požadavky příslušných přímo 
použitelných předpisů Evropské unie a zajistit řádné plnění závazků členského státu 
Evropské unie.   

 
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 novely nařízení vlády. 

Toto řešení by mělo za následek nesoulad s požadavky příslušných nařízení Evropské unie, 
podle kterých je nutné zajistit naplňování podmínek reformované Společné zemědělské 
politiky. 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.  
 

Zejména by však bylo znemožněno čerpání prostředků Společné zemědělské politiky, 
což představuje částku přibližně 24 mld. Kč ročně. 

 
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, 
jak vyhovět požadavkům plynoucích z právních předpisů Evropské unie i jak dodržet znění 
dotčených právních předpisů České republiky v souladu. 
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Tato varianta předpokládá přípravu a předložení návrhu novely 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.  

 
  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, a současně do národní právní úpravy 
zohlední poskytnuté výklady a doporučení Evropské komise k jednotlivým podmínkám. 

 
Varianta přípravy novely nařízení vlády je řešením systémovým, které bude možné 

aplikovat pro roky podání žádosti 2017 a později. 
 

 
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 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.  

 
Nerealizování akceptace změn stanovených novými předpisy Evropské unie by 

znamenalo nevyhovění požadavkům na stanovení podmínek pro poskytování přímých plateb 
a rovněž nevyhovění požadavkům na zajištění řádného finančního řízení a kontrol v oblasti 
přímých plateb. Zároveň by nebyly do národní právní úpravy zohledněny poskytnuté výklady 
a doporučení Evropské komise k jednotlivým podmínkám. 

 
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 
 

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 finanční obálka České republiky v rámci 

přímých plateb skládá ze čtyř částí. Dochází 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 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 žádostí o platby, 
resp. počtu způsobilých ha nebo VDJ a v neposlední řadě na vývoji směnného kurzu 
CZK/EUR.  
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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 
 

Finanční dopady na státní rozpočet i pro Fond jsou předpokládány v pouze nezbytně 
nutné míře v nákladech na úpravu informačních systémů zajišťujících provádění 
administrace a kontrol přímých plateb v souladu s předpisy Evropské unie.  
 

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, a současně zajistí akceptaci výkladů 
a doporučení Evropské komise k jednotlivým podmínkám. 

 
 

4.  Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný 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. 

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

přímých plateb jsou možné pouze nařízením vlády mimo jiné i v závislosti na změnách 
souvisejících předpisů Evropské unie. Předkládaný návrh nařízení vlády tak naplňuje 
zákonné zmocnění uvedené v § 2b odst. 2 zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 
odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. 
 
 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci přímých plateb je Fond. Tento orgán 

je odpovědný za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve 
správním řízení i za kontrolní a případnou sankční činnost.  
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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 rovněž 
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 

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 při poskytování přímých plateb odpovídá Fond, který je 

zároveň platební agenturou. 
 
Kontrola u kontrolovaného subjektu bude probíhat v souladu s příslušnými ustanoveními 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a jeho prováděcích předpisů. 
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 o zemědělství. Rozhodnutí jsou písemná a zasílají se žadateli. Snížení plateb 
nebo vyloučení z režimu plateb určí Fond. 

 
 

7.  Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh předkládaného nařízení vlády byl připraven na základě diskuze s institucí 
podílející se na administraci a kontrole stanovených podmínek, kterým je Fond, 
a konzultován s odbornými gestory Ministerstva zemědělství a odbornými nevládními 
organizacemi a odbornými výzkumnými institucemi. 
 

Výsledkem všech výše uvedených konzultací je souhlas s předkládaným návrhem 
věcného řešení poskytování přímých plateb. 

 
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 
Funkce:    ředitelka odboru  
Útvar:   Ministerstvo zemědělství - odbor přímých plateb – 14140 
Telefon:     221 812 849 
e-mail:     katerina.belinova@mze.cz 
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