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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. 112/2008 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.2 Definice problémů 
 

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, a to konkrétně platby na chov krav bez tržní produkce mléka a platby 
na chov ovcí a koz.  

 
Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména zohlednění zkušeností 

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

 
Národní doplňkové platby Top-Up (nyní pod názvem Přechodná vnitrostátní podpora) 

jsou poskytovány k jednotné platbě na plochu zemědělské půdy (SAPS), přičemž jejich 
výplata byla původně vázána pouze na přechodné období 2004 – 2012 pro dorovnávání 
úrovně přímých plateb v nových členských státech v porovnání s  původními členskými státy 
EU. Postupné meziroční navyšování SAPS bylo doprovázeno postupným snižováním 
národních doplňkových plateb (Top-Up) pro všechny sektory (chmel, škrob, přežvýkavci, 
krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy, zemědělská půda), a to až na úroveň 100% 
dorovnání přímých plateb nových členských států v porovnání s původními členskými státy. 
 

Významnou změnu zavedlo v roce 2012 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 671/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování 
přímých plateb zemědělcům v roce 2013. Toto nařízení prostřednictvím článku 133a nově 
umožnilo poskytnout přechodnou vnitrostátní podporu novým členským státům uplatňujícím 
režim SAPS, přičemž platby mohou být poskytnuty pouze na ty sektory, na které byly v roce 
2012 schváleny platby Top-Up. V případě přechodné vnitrostátní podpory dle čl. 133a se 
tudíž jedná o formu pokračování plateb Top-Up.  
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Celkové částky přechodných vnitrostátních podpor, které lze v jednotlivých letech do 
roku 2020 poskytovat, jsou omezeny procentním podílem z finančního rámce pro rok 2013 
schváleného Evropskou komisí (70 % v roce 2016, 65 % v roce 2017, 60 % v roce 2018, 55 
% v roce 2019 a 50 % v roce 2020), ze schváleného procentního rozdělení na jednotlivé 
sektory. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
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 (dále jen „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, 

• zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), 

• 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. 

 
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 o zemědělství, zákonem o Státním zemědělském 
intervenčním fondu. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou žadatelé (fyzické i právnické osoby) o jednotnou platbu na 
plochu v rámci přímých plateb a návazně o přechodné vnitrostátní podpory, přičemž 
poskytovatelem dotace je SZIF. 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. 

 
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je reagovat na potřebu zjednodušit a 

upravit podmínky poskytování podpor s ohledem na dosavadní praxi a zkušenosti s 
administrací žádostí. Jsou zjednodušeny podmínky poskytování platby na chov krav bez 
tržní produkce mléka a platby na chov ovcí, popřípadě chov koz, a to odstraněním povinnosti 
pro žadatele zasílat na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) doklad o chovaných 
zvířatech. Zároveň novela u výše zmíněných plateb prodlužuje tzv. retenční období, na 
základě kterého se stanovují počty způsobilých zvířat, a to na 15. 6. až 15. 8. příslušného 
kalendářního roku.  

 
 

1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného stavu by docházelo k problémům s administrací žádostí o 
platby na chov krav bez tržní produkce mléka a platby na chov ovcí, popřípadě chov koz, 
včetně vysoké chybovosti žadatelů při plnění podmínek opatření, tj. nutnosti zasílat doklad 
z ústřední evidence na SZIF. Zároveň s ohledem na náročnost kontrol na místě, resp. jejich 
načasování dle evropského předpisu, kdy musí být min. 50 % kontrol na místě realizováno 
během retenčního období, dochází k prodloužení retenčního období na dva měsíce. 

 
2. Návrhy variant řešení 

 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému, které by mohly z obecného 

(regulatorně-technického) hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě novelizace nařízení vlády č. 112/2008 Sb. Důvodem je 
skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně 
novelizací stávajícího nařízením vlády. Z pohledu žadatele i poskytovatele jsou práva a 
povinnosti lépe obhajitelné a vymahatelné. 

 
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“) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních 
doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů. Toto řešení by mělo 
za následek komplikace při plnění podmínek opatření a s tím související postihy žadatelů. 
Zároveň by bylo velmi problematické provést kontroly na místě v požadovaném rozsahu a 
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tím naplnit požadavky příslušné evropské legislativy.  
 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („novelizace nařízení vlády č. 112/2008 Sb.“) 
 
Novelizací nařízení vlády č. 112/2008 Sb. dojde ke zjednodušení podmínek poskytnutí 

plateb žadatelům a provedení nezbytného počtu kontrol na místě během retenčního období.  
 
Tato varianta je jedinou možností pro řešení stávající situace. 
 
Varianta přípravy novely nařízení vlády je řešením systémovým, které bude možné 

aplikovat pro roky podání žádosti 2018 a později.   
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Předkládaná úprava zjednodušuje podmínky pro žadatele a současně reaguje na požadavek 
stanovený příslušnou evropskou legislativou v rámci kontrol na místě.  
 
3.2 Náklady 
 
Návrh snižuje ekonomické náklady pro státní správu a snižuje administrativní zátěž jak na 
straně žadatelů o dotace, tak na straně státní správy. 
 
3.3 Přínosy 
 
Předkládaný návrh novely nařízení vlády upravuje podmínky poskytování podpor s ohledem 
na dosavadní praxi a zkušenosti s administrací žádostí. Dochází tak ke zjednodušení 
podmínek poskytování platby na chov krav bez tržní produkce mléka a platby na chov ovcí, 
popřípadě chov koz, a to odstraněním povinnosti pro žadatele zasílat na Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF) doklad o chovaných zvířatech. Touto úpravou by tak mělo dojít  
ke snížení chybovosti žadatelů v žádostech o dotace.  
 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant, 
 
3.4.1 Varianta 1 
 

Tato varianta by neumožnila snížit chybovost žadatelů při administraci podpor 
odstraněním požadavku zasílat doklad z ústřední evidence na SZIF, čímž by současně došlo 
k omezení čerpání finančních prostředků a tím ke zvýšení nákladů českých zemědělců na 
chov hospodářských zvířat. Zároveň by neprodloužením retenčního období hrozilo riziko 
nesplnění požadavku stanoveného evropskou právní úpravou v rámci kontrol na místě a tím 
tak riziko auditního nálezu od Evropské komise. 
 
3.4.2 Varianta 2 
 

Návrh nařízení vlády předpokládá pokračování této podpory a zajištění tak výdajů pro 
rok 2018 a dále na přímé platby. Finanční prostředky na poskytnutí přechodné vnitrostátní 
podpory ve výši 0,732 mld. Kč budou hrazeny z národních zdrojů.   
 

Varianta 2 zajistí promítnutí změn vyplývajících ze zjištění při administraci nařízení 
vlády.  
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Stanovování částek určených na přechodné vnitrostátní podpory (PVP) vychází z 
rozpočtového stropu, který stanovuje, že celkové částky PVP, které lze v jednotlivých letech 
do roku 2020 poskytovat, jsou omezeny procentním podílem z finančního rámce pro rok 
2013 schváleného EK (70 % v roce 2016, 65 % v roce 2017, 60 % v roce 2018, 55 % v roce 
2019 a 50 % v roce 2020), ze schváleného procentního rozdělení na jednotlivé sektory, a 
dále ze směnného kurzu Evropské centrální banky k 30. 9. příslušného kalendářního roku 
uveřejněného v Úředním věstníku EU dle čl. 106 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1306/2013.  
Předpokládané částky na PVP v letech 2018 - 2020 

Rok 2018 2019 2020 

% podíl z notifikované částky 
pro rok 2013 podle čl. 37 

nařízení (EU) č. 1307/2013 
 

60 55 50 

Maximální možná částka 
 (tis. EUR) 

28 189 26 020,8 23 852,4 

Maximální možná částka 
 (tis. Kč) 

732 914 676 540 620 162 

Pozn. Použit kurz 26,00 Kč/EUR pro 2018 až 2020 
 
Finanční prostředky na přechodné vnitrostátní podpory ve výši 0,732 mld. Kč 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. 
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy novelizace nařízení vlády 

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

 
Důvodem je skutečnost, že pouze tato varianta může plnou mírou zohlednit potřeby a 

zjednodušit administraci žádostí, provedení nezbytného počtu kontrol na místě a následnou 
výplatu podpor.  

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za administraci přechodných vnitrostátních podpor je SZIF. 

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

 
SZIF je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci přímých plateb.  
 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Vzhledem k tomu, že problematika stanovení podmínek pro poskytování přechodných 
vnitrostátních podpor souvisí s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, lze očekávat, že 
k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny komunitární úpravy v této 
oblasti, příp. průběžně na základě zkušeností z příjmu, administrace či kontroly žádostí. 
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Za současné provádění kontrol při poskytování přechodných vnitrostátních podpor 
odpovídá SZIF, 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. 

 
SZIF 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 SZIF. 

 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci SZIF a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti. Uvedení s návrhem souhlasí. 

 
Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 

s článkem 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy 
a bude rovněž zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou 
pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, schválenou usnesením vlády 
České republiky č. 1146/2009, a s Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA), přijatou usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění 
usnesení vlády České republiky č. 26/2014, která s předkládaným materiálem souhlasí. 
 
 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 

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