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IV. 
 

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

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve 
znění pozdějších předpisů, je upravit některé podmínky pro poskytování přechodných 
vnitrostátních podpor (PVP), a to konkrétně platby na chov krav bez tržní produkce mléka a 
platby na chov ovcí a chov koz. 

 
Stávající nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek 

poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje specifické podmínky pro poskytování těchto přechodných vnitrostátních 
podpor:  

− platba na chmel, 
− platba na přežvýkavce (skot, ovce, kozy), 
− platba na chov ovcí a na chov koz, 
− platba na chov krav bez tržní produkce mléka, 
− platba na zemědělskou půdu, 
− platba na brambory pro výrobu škrobu. 

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zohlednění zkušeností 

z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.  
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 
přechodných vnitrostátních podpor a národní právní předpisy: 

• 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. 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, 

• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zemědělství“), 

• zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve 
znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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• zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o 
změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• 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,  

• nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla  
pro poskytování přechodných vnitrostátních podpor, proces administrace a stanovení sankcí 
za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 
 

Právním základem pro poskytování přechodných vnitrostátních podpor je čl. 37 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. 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. Procesní postup správních 
orgánů při poskytování dotací je obecně upraven správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Návrh nařízení vlády se týká žadatelů (fyzické i právnické osoby), kteří splňují stanovené 

podmínky pro poskytnutí jednotné platby na plochu v rámci přímých plateb a návazně pro 
přechodné vnitrostátní podpory. Jedná se o více než 30 tisíc možných žadatelů. Nejvýrazněji 
jsou dotčeny zemědělské subjekty zabývající se chovem krav bez tržní produkce mléka a 
chovem ovcí a koz. 

 
O přechodné vnitrostátní podpory žádá žadatel SZIF na základě zákona o zemědělství 

a podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. SZIF je podle příslušných 
předpisů Evropské unie a podle zákona o zemědělství příslušným orgánem k poskytování 
dotací financovaných z prostředků Evropské unie. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí pokračování vyplácení přechodných 
vnitrostátních podpor, a tím podpoří financování zemědělského sektoru. 
 
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 o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

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

a § 2c odst. 5 zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu. 
 
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 
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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. 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, 

• 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, 

• 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 (například 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 rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Návrhem novely nařízení vlády se předpokládají finanční dopady na státní rozpočet na 
poskytnutí přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2018 v předpokládané výši 0,732 mld. Kč, 
které jsou obsaženy v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 v kapitole 329 – 
Ministerstvo zemědělství. Při poskytování těchto finančních prostředků SZIF vychází z 
přidělených dotací z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství. 

 
 

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



 
 

4 

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

 
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 možnost zjištění 
pochybení a případně krácení podpor.  

 
Zajištění administrace poskytování podpory včetně většiny kontrolních činností provádí 

SZIF. Některé z kontrol, zejména pak u plateb týkající se hospodářských zvířat, jsou na 
základě ustanovení § 4c a násl. zákona o zemědělství 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 SZIF 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 nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
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 o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

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

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
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Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a SZIF jako administrátorem dotace. 

 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí SZIF je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 

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

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



 
 

6 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodu 1, 3, 5 až 7, 9, 11 a 12: 
 Navrhovaná úprava reaguje na aktuálně platný národní a evropský právní předpis 
umožňující poskytování přímých plateb.  
 
K bodu 2 - § 1: 
 Upřesňuje název vyplácených podpor v souladu s čl. 37 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.  
 
K bodu 4 - § 7 a § 8:   

Navrhovaná úprava § 7 zjednodušuje poskytnutí podpor pro žadatele ve smyslu 
odstranění povinnosti zasílat doklad na SZIF. Z důvodu nutnosti provedení kontrol na místě 
se prodlužuje retenční období na 2 měsíce, tj. od 15. 6. do 15. 8. příslušného kalendářního 
roku. V zájmu právní jistoty žadatelů se dále definují způsobilá zvířata pro platbu a současně 
se definuje i období, za které se tato zvířata stanovují.   
            

Navrhovaná úprava § 8 zjednodušuje poskytnutí podpor pro žadatele ve smyslu 
odstranění povinnosti zasílat doklad na SZIF. Z důvodu nutnosti provedení kontrol na místě 
se prodlužuje retenčního období na 2 měsíce, tj. od 15. 6. do 15. 8. příslušného kalendářního 
roku. V zájmu právní jistoty žadatelů se dále definují způsobilá zvířata pro platbu a současně 
se definuje i období, za které se tato zvířata stanovují. Z důvodu zamezení dvojího 
financování je stanoveno, že pokud je v jednom kalendářním roce žádána podpora na krávu 
v rámci podpory na dojnice, nemůže být na takovéto zvíře poskytnuta v daném kalendářním 
roce podpora na krávu chovanou v systému bez tržní produkce mléka.  
 
K bodu 8 a 10 - § 12: 
 S ohledem na úpravy v § 7, resp. § 8 týkající se odstranění povinnosti zasílat doklad 
na SZIF dochází k úpravě postupu snížení plateb nebo zamítnutí žádosti a dále k sjednocení 
retenčního období. 
 
K bodu 13 - § 13: 
 Navrhovaná úprava reaguje na aktuální znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  
 
K bodu 14 – poznámka pod čarou č. 17: 
 Aktualizace poznámky pod čarou v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Čl. II   

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena 
podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
 
 
Čl. III   

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 1. 2018, s ohledem na obvyklou 
délku legislativního procesu návrhu nařízení vlády. 
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