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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 
 

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované 
oblasti s přírodními omezeními (dále jen „přechodně podporované oblasti“) je předkládán 
v návaznosti na implementaci programového období 2014 - 2020, které je v České republice 
realizováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 
2020 (dále jen „PRV 2014-2020“), který byl schválen vládou České republiky usnesením 
č. 532 dne 9. července 2014. Evropskou komisí byl tento dokument schválen dne 26. května 
2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.  

 
Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování plateb v rámci opatření podle 

čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – opatření Platby pro 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Konkrétně se jedná o podporu podle 
čl. 31 odst. 5 pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí, které 
čelí značným přírodním znevýhodněním v rámci opatření „Platby pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními„ z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
v programovém období 2014 - 2020. Z čl. 31 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 vyplývá všem členským státům povinnost provést nové vymezení 
ostatních oblastí s přírodním omezením na základě jednotných biofyzikálních kritérií, a to 
nejpozději do roku 2019.  Zemědělcům hospodařícím v oblastech, které byly vymezeny jako 
ostatní méně příznivé oblasti podle nařízení Rady (EU) č. 1698/2005 a nadále nebudou 
vymezeny jako ostatní oblasti s přírodními omezeními (Areas with Natural Constraints = 
ANC), je možné poskytovat přechodnou postupně se snižující podporu, která jim umožní 
přizpůsobit se novým podmínkám, kdy již nebude podpora poskytována. Uvedené platby 
navazují na platby poskytované v letech 2014 – 2017 na základě podmínek stanovených 
nařízením vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb.“).  

 
Celková výměra zemědělské půdy zařazené do přechodně podporovaných oblastí je cca 

42 tis. ha, přičemž travních porostů způsobilých pro poskytnutí platby je cca 7 tis. ha. 
 

Platnou právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro 
poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující 
provádění opaření PRV 2014 - 2020: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v polatném 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 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 
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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, v platném znění, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), v platném znění, 

• 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, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
• 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. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro 

provádění opatření Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, jehož 
součástí je i podpora pro přechodně podporované oblasti, proces administrace a stanovení 
sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí platby. 

 
Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících v přechodně 

podporovaných oblastech. 
 
Žadatelem o platbu může být fyzická nebo právnická osoba, která 

− je zemědělským podnikatelem podle § 2e a následujících zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), 

− obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu,  
− byla jí přiznána platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. a  
− plní podmínky pro poskytnutí platby. 

 
Žadatelem o dotaci může být za splnění tří posledních podmínek rovněž organizační 

složka státu. 
 
Orgánem příslušným k poskytování dotací z prostředků Evropské unie žadatelům  

je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona o zemědělství 
a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Fondu“). 
 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2018 poskytovat 
přechodnou postupně se snižující platbu zemědělským subjektům, které hospodaří na 
území, a které od roku 2018 nesplňují podmínky pro zařazení do oblastí s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními vymezenými na základě jednotných biofyzikálních kritérií 
definovaných Evropskou komisí. Tato přechodně poskytovaná postupně se snižující platba 
umožní těmto dotčeným zemědělským subjektům přizpůsobit své zemědělské hospodaření 
situaci, kdy oblasti, na kterých hospodaří, nebudou nadále způsobilé pro poskytování 
podpory.  

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
zemědělské veřejnosti. Uvedení s návrhem souhlasí. 
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Legislativní návrh nařízení vlády ve svém zpracování plně vychází z nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 o zemědělství, k jehož provedení 
se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2c odst. 5 

zákona o zemědělství a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona o Fondu. 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 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 upravuje podmínky jednoho z opatření PRV 2014-2020, který byl 

schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května 2015 pod číslem CCI 2014CZ06RDNP001.  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 

Evropské unie: 
− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 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 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, v platném znění,  

− prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), v platném znění, 

− 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, v platném znění.  

Návrh nařízení vlády je v souladu se 4. modifikací Programu rozvoje venkova na období 
2014 – 2020, která byla Evropské komisi předložena k neoficiálnímu projednání dne 20. 
listopadu 2017. 
 

Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 
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Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou 
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 
 

Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu 
uvedeného v PRV 2014-2020, který byl schválen vládou České republiky a Evropskou 
komisí dne 26. 5. 2015. Podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1305/2013 jsou 
všechna opatření PRV 2014-2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské unie jedinou 
sazbou ve výši maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České republiky 
rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve výši 25 %. 
Dne 20. srpna 2015 vláda České republiky usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování 
z veřejných zdrojů na 35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014-2020 je 
předmětem 2. modifikace PRV 2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 22. 6. 2016.  

 
Finanční prostředky na pokrytí přechodně podporovaných oblastí je součástí alokace 

finančních prostředků pro opatření podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013. V letech 2014-2020 je v PRV na toto opatření stanovena alokace ve výši 
785,617 mil. EUR celkových veřejných výdajů. Míra kofinancování tohoto opatření 
z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. Jedná se o finanční alokaci včetně pokrytí starých 
závazků z programového období  2007-2013. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny 

v připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018. 
V rámci střednědobého výhledu 2019-2020 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 
 

S ohledem na legislativně technický charakter nařízení vlády nejsou předpokládány 
zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet nebo na ostatní veřejné rozpočty.  

 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se,  

že budou převážně neutrální.  
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel. 
 
Negativní dopady na životní prostředí nejsou předpokládány. 
 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh nařízení vlády 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 

Návrh nařízení vlády 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. 
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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 a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora dotace. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Fondu, jakož i regulací stanovených 
právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopni 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 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 

 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, 
nejen s ohledem na jejich legislativně technický charakter, ale zejména z důvodu, 
že tento legislativní úkol MZE je obsažen v návrhu Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2018 bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace RIA.
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1: 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy tohoto nařízení, kterým je stanovení 
podrobných podmínek pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení 
oblastí, které čelí značným přírodním znevýhodněním v rámci opatření „Platby pro oblasti 
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen „přechodně podporované oblasti“) z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programovém období 2014 - 2020.  
Z čl. 31 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 vyplývá všem 
členským státům povinnost provést nové vymezení ostatních oblastí s přírodním omezením 
na základě jednotných biofyzikálních kritérií. Zemědělcům hospodařícím v oblastech, které 
byly vymezeny jako ostatní méně příznivé oblasti podle nařízení Rady (EU) č. 1698/2005 
a nadále nebudou vymezeny jako ostatní ANC, je možné poskytovat přechodnou postupně 
se snižující podporu, která jim umožní přizpůsobit se novým podmínkám, kdy již nebude 
podpora poskytována. Uvedené platby navazují platby poskytované v letech 2014 – 2017 na 
základě podmínek stanovených nařízením vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování 
plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
K § 2: 

Odstavec 1 vymezuje přechodně podporované oblasti na území České republiky, na 
které je možné poskytovat platbu. Možnost podporovat poskytovat finanční prostředky 
zemědělcům hospodařícím v přechodně podporovaných oblastech vyplývá z čl. 31 odst. 5 
nařízení (EU) č. 1305/2013, v platném znění. Přechodně podporované oblasti jsou oblasti 
vymezené jako ostatní méně příznivé oblasti podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o 
podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, 
které nejsou od roku 2018 podporovány rámci nařízení o podmínkách poskytování plateb pro 
horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. 
 

Odstavec 2 stanovuje, že nejnižší územně správní jednotkou, v rámci které je stanovena 
jednotná výše sazby, je katastrální území.   

 
K § 3: 

Odstavec 1 a 2: Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel vedený v evidenci 
zemědělského podnikatele podle § 2e zákona o zemědělství, který zemědělsky hospodaří na 
definované minimální výměře.  

 
Organizační složka státu pak může být žadatelem o dotaci v případě, že zemědělsky 

hospodaří na minimální definované výměře. 
 
Odstavec 3: Žádost musí být doručena platební agentuře, kterou je Státní zemědělský 

intervenční fond, v termínu, který je na základě čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 809/2014 stanoven na 15. května.  
 
K § 4: 

Stanovuje, za jakých podmínek může být žádost o poskytnutí platby podána, a údaje, 
které má žádost obsahovat. 

 
Odstavec 1: Žádost musí být podána na předtištěném formuláři a obsahovat údaje 

stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, seznam dílů půdních bloků, na které žadatel 
požaduje platbu, včetně jejich zákresu, výměry uvedené v evidenci půdy a zařazení do 
příslušného typu přechodně podporované oblasti. Součástí žádosti je také prohlášení 
žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 
4 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich 
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porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po 
celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě. 
 

Odstavec 2 stanovuje minimální výměru zemědělské půdy, na kterou lze podat žádost. 
 
Odstavec 3: Evropská legislativa (viz čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 640/2014) umožňuje i pozdější podání žádosti než je 15. květen, ovšem pouze po 
dobu 25 kalendářních dní se sankcí 1 % z částky, která by žadateli byla přiznána. Přesáhne-
li prodlení 25 kalendářních dnů, považuje se žádost za nepřípustnou. 

 
V odstavci 4 je uvedena bližší specifikace zemědělského subjektu, který může podat 

žádost o dotaci. Žádost podle odstavce 1 může podat pouze zemědělský subjekt, kterému 
byla přiznána platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. Toto omezení žadatele je zaváděno 
z toho důvodu, že cílem finančních prostředků poskytovaných v přechodně podporovaných 
oblastech je pomoci přizpůsobení se situaci, kdy tyto oblasti nejsou způsobilé pro další 
podporu. 

 
K § 5: 

Odstavec 1: Platby na základě Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova může podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013, v platném znění, provádět na národní úrovni pouze jedna platební agentura. 
Touto agenturou je na základě ustanovení § 2c odst. 4 zákona o zemědělství a zákona o 
Fondu, Státní zemědělský intervenční fond. 

 
Odstavec 2 popisuje způsob výpočtu platby. Vzhledem k tomu že se jedná o platbu na 

plochu, platba se počítá jako výměra násobená sazbou dotace pro příslušný typ přechodně 
podporované oblasti. 

 
Odstavec 3 definuje pro přechodně podporované oblasti kultury zemědělské půdy, na 

které může být platba poskytována.  
 

Odstavec 4: Stanovuje sazbu pro jednotlivé typy přechodně podporovaných oblasti. 
Sazby respektují čl. 31 odst. 5 nařízení č. 1305/2013.  V souladu s tímto ustanovení sazby 
vycházejí z výše sazeb pro ostatní méně příznivé oblasti typu OA a typu OB stanovené 
v Programu rozvoje venkova pro období 2007 - 2013. Pro rok 2018 odpovídají 60 % výše 
sazeb pro období 2007 - 2013, pro rok 2019 jsou na úrovni 40 % sazeb pro období 2007-
2013  a pro rok 2020 jsou na úrovni 25 EUR. Platba v EUR je uvedena z důvodu pevné 
alokace finančních prostředků na celé programové období, případné výkyvy kurzu CZK by 
musely být vyrovnávány v rámci státního rozpočtu. 

 
Odstavec 5: Platba bude provedena v korunách českých a to směnným kurzem ke 

stanovenému dni z důvodu zajištění rovných podmínek všem žadatelům, žádajícím o platbu 
na stejný kalendářní rok. Termín směnného kurzu uvedeného v návrhu nařízení vlády 
vychází z nálezu auditního šetření č. RD2/2011/013 provedeného Evropskou komisí. 

Odstavec 6 řeší případy, kdy vymezení přechodně podporovaných oblastí, které je 
prováděno na katastrální území, nesouhlasí s hranicemi dílu půdního bloku, na který je 
platba požadována. 

 
V odstavci 7 je stanovena minimální výměra, na kterou je možné dotaci poskytnout, a to 

ve vztahu ke skutečné (zjištěné) výměře. 
 

Odstavec 8 a 9: V souladu s čl. 31 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013 jsou stanoveny 
hranice a postup snižování poskytované platby po překročení určité prahové hranice výměry 
zemědělského podniku v přechodně podporovaných oblastech. Principy postupného 
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snižování poskytovaných plateb a to včetně stanovení prahových hodnot podniku jsou 
převzaty z nařízení vlády č. 72/2015 Sb. (§ 6 odst. 8 a 9).   

 
K § 6:  

Ukládá žadatelům podmínky, které mají být dodrženy, aby byla žadatelům poskytnuta 
platba v plné výši, tyto podmínky navazují na podmínky stanovené v nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb. 

Těmito podmínkami jsou:  
− Podmínka zemědělského hospodaření žadatele na minimální výměře je stanovena 

s ohledem na administrativní náročnost opatření.  
− Pravidla podmíněnosti jsou podle čl. 91 a 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1306/2013 podmínkou pro poskytnutí platby v méně příznivých oblastech. 
Konkrétní požadavky a standardy jsou České republiky stanoveny v přílohách č. 1 až 4 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších 
předpisů.  

− Povinnost žadatele mít na sebe evidovány díly půdních bloků, na které žádá o dotaci, 
vyplývá z požadavku evropské legislativy na kontrolovatelnost opatření. Datum bylo 
stanoveno s ohledem na období, po které musí žadatel plnit podmínky pro poskytnutí 
platby a s ohledem na již zavedenou praxi z předchozího programového období. 

− Povinnost provádět minimální zemědělskou činnost na travních porostech a trvalých 
travních porostech v souladu s nařízením vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů, která 
spočívá v zajištění seče s odklizem biomasy nebo pastvy včetně likvidace nedopasků 
v termínu do 31. července (není-li nařízením vlády stanoveno jinak). Plochy, na kterých 
není provedena minimální zemědělská činnost, nejsou způsobilé pro platbu.  

 
Podmínka plnění minimální intenzity chovu zvířat ve výši 0,3 velké dobytčí jednotky na 

veškeré travní porosty žadatele, a to na trvalé travní porosty vedené v evidenci půdy a na 
travní porosty na orné půdě vedené k 30. září 2014 s kulturou travní porost v evidenci půdy. 
Podmínka plnění intenzity je vyhodnocována za každý den kontrolního období (tj. od 
1. června do 30. září) Intenzita chovu zvířat je zjišťována na základě informačního sytému 
ústřední evidence zvířat, kterou se mimo jiné stanoví podrobnosti evidence zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů (odstavec 2 a 3). 

 
Odstavec 4: Tento odstavec upravuje způsob dokládání chovaných koní v případě, že 

žadatel koně chová. Na rozdíl od ostatních hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz, jejichž 
intenzita je zjišťována z informačního systému ústřední evidence zvířat, pro koně tato 
povinnost elektronicky vedené evidence na základě výše uvedené vyhlášky není stanovena. 
Oznámení o počtu a kategorii koní chovaných v hospodářství žadatel musí sám odeslat 
Fondu. Z důvodu kontrolovatelnosti např. duplicitních koní je potřeba tuto evidenci vést 
v elektronické podobě. 
Odstavec 5: Stanovuje postup výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat pro žadatele, 
který nedoručí oznámení o počtu a kategorii chovaných koní v termínu stanoveném 
v odstavci 4.  
 
K § 7: 

Základní pravidla při převodu podniku v průběhu plnění závazku jsou stanoveny v čl. 8 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, nicméně toto ustanovení zároveň opravňuje 
členský stát k definování některých podrobností, např. lhůty, ve které nabyvatel informuje 
Fond o převodu zemědělského podniku. 

 
V odstavci 2 je stanoven postup Fondu, v případě, že dojde k nesplnění podmínky 

intenzity chovu hospodářských zvířat v důsledku převodu podniku. 
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K § 8 a 9: 
Tato ustanovení definují případy, ve kterých dochází ke snížení nebo neposkytnutí 

požadované platby. 
 
K § 10: 

Toto ustanovení se navrhuje pro případ, kdy ke zjištění nedodržení některé z podmínek 
pro poskytnutí požadované dotace v plné výši dojde až po vyplacení dotace. V takovém 
případě žadatel již poskytnutou dotaci nebo její část vrátí. 
 
K § 11: 

Zohledňují se případy, kdy k porušení podmínek stanovených tímto nařízením dojde bez 
zavinění žadatele. 
 
K § 12: 

Stanoví se datum, ke kterému jsou vztaženy údaje rozhodné pro vymezení přechodně 
podporovaných oblastí. 
 
K § 13: 

Stanoví se způsob zaokrouhlování pro účely výpočtů prováděných Fondem. 
 
K § 14: 

Toto ustanovení upravuje posuzování kultury travní porost na orné půdě evidované k 30. 
září 2014 u dílu půdního bloku v případě, že se změní hranice dílu půdního bloku.  
 
K § 15: 

S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu se stanoví účinnost 
navrhovaného nařízení vlády dnem 15. března 2018. 
 
K příloze č. 1:  

Příloha č. 1 poskytuje přehled všech katastrálních území zařazených do přechodně 
podporovaných oblastí od roku 2018, včetně příslušného typu přechodně podporované 
oblasti.  
 
K příloze č. 2: 

Tato příloha obsahuje koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí 
jednotky pro účely výpočtu podle § 7 odst. 2 až 4 návrhu nařízení vlády. Koeficienty jsou 
stanoveny s ohledem na přepočítávací koeficienty uvedené v příloze č. II prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. 
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