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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. 307/2014 Sb., 
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
1.2 Definice problému 
 

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je reagovat na návrh změny zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, obsažený ve vládním návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní 
tisk č. 862) a jeho změn provedených pozměňovacími návrhy. 

 
Stávající nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy 

podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo v § 4 druhy objektů 
v evidenci objektů. 
 

Důvodem pro předložení novely nařízení vlády je zejména rozšíření těchto objektů 
o další objekt a tím je stanoviště včelstva. K rozšíření došlo na základě návrhu novely 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Stávající právní úpravu tvoří zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“). Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, v § 51 odst. 3 ukládá povinnost chovatelům včel 
oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje o umístění trvalých a přechodných 
stanovišť včelstev. Navazující vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, 
tuto povinnost oznámení umístění včelstev v § 7 zpřesňuje a to tak, že chovatel včel 
písemnou formou oznamuje umístění včelstev do konce měsíce února místně příslušnému 
obecnímu úřadu (§ 7 odst. 1). Zároveň § 7 řeší nová stanoviště včelstev, včetně kočovných 
a označení stanovišť včelstev mimo zastavěné části obce (§ 7 odst. 2 a 3).  
  

Doposud chovatelé včel hlásí údaje o včelstvech na obecní úřady, a to do konce měsíce 
února každého roku (viz výše uvedené). Tyto informace jsou pro hospodařící zemědělce 
velice důležité, především pro plánování postřiků a jejich následnou aplikaci v souvislosti 
s obhospodařováním zemědělských pozemků. Oznámení umístění včelstev na obecní úřady 
probíhá písemnou formou, včetně hlášení na Českomoravskou společnost chovatelů, a. s., 
Hradišťko, které chovatel včel hlásí každoročně počet včelstev a umístění včelstev na 
základě stanovené povinnosti podle § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon) a podle § 80 (Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť) vyhlášky č. 136/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem.  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Návrh nařízení vlády se týká chovatelů včel (fyzické i právnické osoby), kteří splňují 
stanovené podmínky a jsou evidováni v ústřední evidenci zvířat, která je nedílnou 
součástí informačního systému integrovaného zemědělského registru (IZR). Počet takto 
dotčených subjektů – včelařů je okolo 60 tisíc a počet včelstev je na úrovni cca 675 tisíc. 
Předkládaný návrh nevyvolá zvýšení administrativní zátěže při aktualizaci objektů, kterou 
vykonává Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) na základě zákona 
o zemědělství. 

 
Dotčeným subjektem nařízení vlády je i Fond, který provádí aktualizaci hospodářských 

objektů podle zákona o zemědělství a Ministerstvo zemědělství, které je správcem 
zemědělských registrů. Tato aktualizace bude probíhat víceméně automatickou cestou, kdy 
chovatel včel nahlásí do ústřední evidence zvířat potřebné údaje a na základě těchto údajů 
a propojení s LPIS dojde k vizualizaci těchto stanovišť včelstev.  
 
1.5. Popis cílového stavu 

 
Předkládaný návrh novely nařízení vlády zajistí soulad s evidenci včelstev vedená 

v Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradišťko a navíc nově zavede konkrétní 
prostorový zákres v ortofotomapě evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, resp. 
evidenci objektů Tento systém musí být zároveň v souladu nejen s rostlinolékařskými, 
plemenářskými a veterinárními přepisy, která se vážou k této evidenci. Zároveň se 
předpokládá využití systému nejen pro vlastní evidenci včelstev a včelařů, ale i pro 
administraci dotací a přípravu programovacích včelařských dokumentů.  
 
1.6. Zhodnocení rizika 

 
Absence novely může mít za následek nesoulad s novelou zákona o zemědělství 

a dalšími právními předpisy rostlinolékařskými, veterinárními a plemenářskými, a zároveň by 
nedošlo k zavedení definice stanoviště včelstva.  
 
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 novely 
nařízení vlády.  

 
Bez řádného stanovení požadavků pro evidenci využití půdy (LPIS), akceptujícího 

legislativní změny souvisejícího dokumentu, není možné zajistit požadavky příslušných 
právních předpisů.  

 
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. 
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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 novými požadavky příslušných zákonů 
a vyhlášek. Tím by zároveň došlo k neplnění povinností stanovených v ostatních právních 
předpisech. Bez akceptace těchto nových podmínek by systém nesplňoval požadavky, ke 
kterým byl zavázán v zákoně o zemědělství. Absencí novely by zároveň nebyly do právní 
úpravy zohledněny poskytnuté výklady.  

 
Nepředložením by zároveň mohlo hrozit navýšení administrativní zátěže pro včelaře, ale 

zároveň i pro zemědělce. 
 
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 zemědělců a chovatelům včel a jak dodržet znění dotčených 
právních předpisů. Tato varianta předpokládá přípravu a předložení návrhu novely nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 Předkládaný návrh reflektuje na nové nebo upravené podmínky a pravidla stanovené 

v přímo v novelizovaných zákonech a vyhláškách rostlinolékařských, veterinárních 
a plemenářských. 

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

od 1. října 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 nenaplnění požadavků příslušných novel 
zákonů a vyhlášek. 

 
Nerealizování akceptace změn stanovených novými předpisy. 
 
Tato varianta sice znamená nulové výdaje ze státního rozpočtu, ale také výše uvedená 

negativa a nulové přínosy. Při volbě této varianty, kdy by nebyla předložena novela nařízení 
vlády, která je v souladu s novelami dalších zákonů a vyhlášek, by mohly být očekávány 
soudní a finanční řízení a postihy.  

 
3.2. Varianta 2 
 

Přijetí novely nepředpokládá finanční dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné 
rozpočty, ani nepříznivé dopady na životní prostředí. Nedojde ke zvýšení administrační 
náročnosti pro uživatele ani pro Fond, který provádí aktualizaci evidence půdy. Změny 
v informačních systémech nastanou, ale vše bude probíhat jednoduše a budou k tomu 
využity informační systémy, které již fungují. 
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4.  Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh novely nařízení vlády 
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. 

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

definice včelstev a doplnění do objektů, je možné pouze nařízením vlády. Předkládaný návrh 
nařízení vlády tak naplňuje zákonné zmocnění uvedené v § 3l zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgánem odpovědným za aktualizaci evidence objektů je Fond.  
 
Orgánem rozhodujícím o námitce vůči oznámení Fondu je Ministerstvo zemědělství. 
 
Implementace navrhovaných změn bude zajištěna prostřednictvím procesu aktualizace 

evidence půdy podle § 3o zákona o zemědělství bude probíhat víceméně automatickou 
cestou, kdy chovatel včel nahlásí do ústřední evidence zvířat potřebné údaje a na základě 
těchto údajů a propojení s LPIS dojde k vizualizaci těchto včelstev.  

 
6.  Přezkum účinnosti regulace 

 
Vzhledem k tomu, že problematika stanovení podmínek pro evidenci objektů, tak 

lze očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny komunitární 
úpravy v této oblasti. 

 
Za současné provádění aktualizace evidence půdy odpovídá Fond, který je zároveň 

platební agenturou. 
 

7.  Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh předkládané novely nařízení vlády byl připraven na základě diskuze s institucí 
podílející se na aktualizaci evidence objektů, kterou je Fond a konzultován s odbornými 
gestory Ministerstva zemědělství a odbornými nevládními organizacemi. 

 
Výsledkem všech výše uvedených konzultací je souhlas s předkládaným návrhem 

věcného řešení podrobnějších podmínek evidence hospodářství podle objektů určených 
k chovu evidovaných zvířat. 

 
Návrh nařízení vlády byl 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, kteří s ním souhlasí. 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: David Šetina 
Funkce:  ředitel odboru  
Útvar: Ministerstvo zemědělství - odbor informačních a komunikačních 

technologií – 13330 
Telefon:   221 813 092 
e-mail:   david.setina@mze.cz 
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