
1 
 

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 horské oblasti a jiné oblasti 

s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády (dále jen „oblasti s přírodními znevýhodněními“) 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. 

  
Předkládané nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování plateb v tzv. horských, 

ostatních a specifických oblastech v souladu s čl. 31 a 32 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále jen „nařízení 
(EU) č. 1305/2013“). Návrh nařízení vlády reaguje především na nutnost nového vymezení 
(redefinice) tzv. ostatních oblastí v souladu s  čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013, a to 
na základě společných biofyzikálních kritérií. V případě že by k redefinici do roku 2019 
nedošlo, bylo by možné v těchto oblastech dosud definovaných jako ostatní méně příznivé 
oblasti (LFA) podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „nařízení vlády č. 72/2015 Sb.) vyplácet jen postupně se snižující platbu (nejvýše 80 % 
v roce 2018 a nejvýše 20 % v roce 2020). V souladu s běžně užívaným názvoslovím v rámci 
EU se zkratka LFA (méně příznivé oblasti, Less Favoured Areas) od roku 2018 nahrazuje 
zkratkou ANC (oblasti s přírodními omezeními, Areas with Natural Constraints).  

  
Požadavek na redefinici LFA vychází z auditu provedeného Evropským účetním dvorem 

v roce 2003, z něhož vyplývá, že finanční prostředky vynakládané pro tyto oblasti nejsou 
poskytovány na základě podmínek porovnatelných v celé EU. Reakcí Evropské komise proto 
bylo definování společných biofyzikálních kritérií, na základě kterých je možné přírodně 
znevýhodněné oblasti určit. Tato kritéria jsou definována v příloze č. III nařízení (EU) 
č. 1305/2013 a jsou jimi nízká teplota, suchost, nadměrná vlhkost půdy, omezené 
odvodňování půdy, nepříznivá textura a kamenitost půdy, špatné chemické vlastnosti půdy a 
příkrý svah. Pro jejich zpracovávání byly do procesu přípravy redefinice zapojeny odborné 
ústavy, jmenovitě Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací. Konkrétní způsob stanovení přírodního znevýhodnění v jednotlivých členských 
státech EU je přitom podrobně posuzován Společným výzkumným centrem při EK (Joint 
Research Centre), který dne 8. září 2017 postup České republiky schválil.  

 
Vlastní redefinice je prováděna ve dvou krocích. V rámci prvního kroku je posuzováno, 

zda je zemědělská půda obce znevýhodněna biofyzikálními kritérii. V rámci druhého kroku 
jsou pak z identifikovaných území vyřazovány oblasti, které své znevýhodnění překonaly buď 
investicemi, nebo ekonomickou aktivitou. Jako ostatní ANC jsou identifikovány obce, jejichž 
zemědělská půda je znevýhodněna alespoň ze 60%. Poskytování podpory pro ANC je 
podmíněno přijetím modifikace PRV 2014 - 2020 Evropskou komisí.  
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Výslednou rozlohu oblastí ANC uvádí následující tabulka:  

 
Výměra 

zemědělské půdy 
(tis. ha) 

Podíl zemědělské 
půdy (%) 

Horské ANC 523 14,7 
Ostatní ANC 1 256 35,3 
Specifické ANC 231 6,5 
ANC celkem 2 010 56,5 
Nezařazeno 1 545 43,5 
ČR celkem 3 555 100 

Zdroj: LPIS 2015 
 

S redefinicí dále souvisí stanovení nových sazeb a úprava podmínek pro poskytování 
platby. Nově se ve všech typech oblastí s přírodními omezeními bude vyplácet sazba na 
veškerou zemědělskou půdu podniku a dále je nově zaváděn koncept faremních systémů, 
který rozděluje farmy na podniky s převažující živočišnou výrobou a na podniky s převažující 
rostlinnou výrobou a to podle výše intenzity chovu hospodářských zvířat. Podniky obou 
uvedených faremních systémů mohou být příjemci platby, ale s různými sazbami.  

 
Návrh nařízení vlády dále reaguje na možnost rozhodnout, že od roku 2018 nebo od 

jakéhokoli následujícího roku přestanou uplatňovat podmínku aktivního zemědělce podle 
čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Tento postup umožňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393, které bylo zveřejněno v Úředním 
věstníku EU dne 29. prosince 2017. Na základě výše uvedeného nebyla zařazena, resp. 
Byla vypuštěna podmínka aktivního zemědělce v připojených novelách nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. a nařízení vlády 76/2015 Sb. 

 
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 platném znění, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti 
potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, 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 
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plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, v platném znění, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 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), 

• 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, 

• 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, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných 
podmínek pro poskytnutí dotace. 
 

Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících na zemědělské 
půdě vymezené v souladu s podmínkami EU jako ANC. 

 
Žadatelem o platbu v ANC 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, a 
− plní podmínky pro poskytnutí platby. 

 
Žadatelem o dotaci může být rovněž organizační složka státu, pokud splňuje druhou a 

třetí výše uvedenou odrážku. 
 

Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie 
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 stanovit podmínky pro vyplácení dotací 
v oblastech ANC v České republice. Promítnutí vymezení ANC do právního řádu České 
republiky je podmínkou čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

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

 
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. 
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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  
 

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, 

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 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), 

• 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 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
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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 
byla předmětem 2. modifikace PRV 2014 - 2020, která byla schválena Evropskou komisí 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 dne 22. 6. 2016.  

 
Alokace finančních prostředků na opatření ANC v letech 2014 - 2020 je v PRV 

stanovena ve výši 785,62 mil. EUR celkových veřejných výdajů, tato částka v sobě zahrnuje 
i finanční prostředky na pokrytí závazků z programového období 2007 - 2013. Míra 
kofinancování tohoto opatření z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. 

  
Návrh nařízení vlády nepředpokládá zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet ani 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. 
 
Návrh nařízení vlády předpokládá pouze kladné dopady na životní prostředí, neboť 

podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na biodiverzitu, kvalitu vody, 
prevenci před povodněmi a prevenci degradace půdy.  

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

Návrh změn 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 
 

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. 
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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. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotace. 

 
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 (Fond) jsou schopny 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 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 
K návrhu nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA, 

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.  
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
ČÁST PRVNÍ 
K § 1: 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy tohoto nařízení, kterým je stanovení 
podrobných podmínek pro oblasti, které od roku 2018 splňují podmínky pro zařazení do 
horských, jiných než horských oblastí, které čelí značným přírodním omezením (dále jen 
„ostatní oblasti“) a jiné oblasti postižené zvláštními omezeními (specifické oblasti) na základě 
čl. 32 nařízení (EU) č. 1305/2013 v rámci opatření „Platby pro oblasti s přírodními a jinými 
zvláštními omezeními (dále jen „oblasti s přírodními omezeními“ nebo „ANC“) 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.   

 
K § 2: 

Odstavec 1 vymezuje oblasti ANC, na které je možné na území České republiky 
poskytovat platbu, přičemž vymezení horských oblastí se proti období 2015 - 2017 nemění. 
Vymezení ostatních ANC je předmětem povinné redefinice podle čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) 
č. 1305/2013 a spolu s aktualizací vymezení specifických ANC, je předmětem schválení ze 
strany Evropské komise.  
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Diferenciace podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 zohledňuje závažnost 
zjištěného trvalého znevýhodnění a faremní (zemědělský) systém. Trvalé přírodní omezení 
je zohledněno v rámci horských a ostatních ANC, faremní systém se pak uplatňuje 
v horských, ostatních i specifických ANC.   

 
V horských oblastech jsou důvodem pro diferenciaci plateb rozdílné přírodní podmínky 

způsobené nadmořskou výškou případně v kombinaci se svažitostí, kde se projevuje vliv 
zkrácené vegetační doby na ekonomiku plodin. Tato diferenciace byla stanovena již 
předchozích letech, stanovuje 5 typů horských oblastí a toto nařízení uvedenou diferenciaci 
pouze přejímá z nařízení č. 72/2015 Sb.  

 
V ostatních ANC diferenciace plateb zohledňuje míru znevýhodnění na úrovni 

katastrálních území, definovaného na základě biofyzikálních kritérií uvedených v příloze III 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Diferenciace je založena na předpokladu, že více typů 
přírodních znevýhodnění vyskytujících se na jednom místě způsobuje vážnější 
znevýhodnění zemědělského hospodaření. Touto diferenciací jsou nově stanoveny 3 typy 
ostatních oblastí.  

 
Podrobný popis diferenciace faremního systému popisuje zvláštní část odůvodnění 

k § 7. 
 

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 
porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po 
celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě. 

 
Odstavec 2 stanovuje bližší povinnosti žadatele, pokud pěstuje rychle rostoucí dřeviny a 

žádá o poskytnutí platby na porostu těchto dřevin. 
 
Odstavec 3 stanovuje minimální výměru zemědělské půdy, na kterou lze podat žádost. 
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Odstavec 4: 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. 
 
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 ANC. 
 

Odstavec 3 definuje kultury zemědělské půdy, na které může být platba poskytována 
podle čl. 31 odst. 1 a definice zemědělské plochy uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. f) nařízení 
(EU) č. 1305/2013.   

 
Odstavec 4: 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 5 řeší případy, kdy vymezení přechodně ANC, které je prováděno na 

katastrální území, nesouhlasí s hranicemi dílu půdního bloku, na který je platba požadována. 
 
V odstavci 6 je stanovena minimální výměra, na kterou je možné dotaci poskytnout, a to 

ve vztahu ke skutečné (zjištěné) výměře. 
 
  Odstavec 7, 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 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: 

Odstavce 1 až 4: Diferenciaci plateb na základě faremního systému umožňuje čl. 31 
odst. 1 nařízení 1305/2013. Faremní systémy byly navrženy s ohledem na požadavky 
zemědělské praxe a propočítány Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Limit 
ve výši 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy identifikující  2 rozdílné faremní systémy (převažující 
rostlinná a převažující živočišná výroba) byl stanoven s ohledem na významný propad 
výsledkových ekonomických ukazatelů (reprezentovaných zejména podnikatelským ziskem) 
farem proti kategorii do 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy. Při poskytování průměrné dotace 
stanovené pro daný typ LFA by farmy reprezentující intenzitu větší než 0,3 VDJ/ha 
zemědělské půdy byly nedostatečné kompenzovány. Naopak v případě farem s intenzitou 
nižší by docházelo ke kompenzaci nadměrné. Toto je důvodem pro diferenciaci sazeb na 
základě faremních systémů, a to ve všech typech ANC. 

 
Aby byl zemědělský podnik považován za podnik s převažující živočišnou výrobou, bude 

muset dosáhnout intenzity chovu hospodářských zvířat ve výši nejméně 0,3 VDJ/ na 1 ha 
zemědělské půdy ve dvou kontrolních obdobích zároveň. Do výpočtu intenzity se zahrnuje 
veškerá orná půda, travní porost, a trvalé kultury podniku, tj. i mimo oblasti ANC. V rámci 
každého kontrolního období se intenzita počítá jiným způsobem. 
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1. Průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat za celý předcházející kalendářní rok je 
stanovena s ohledem na požadavek Evropské komise k zabránění stimulace chovatelů 
k cílenému navyšování stavů chovaných hospodářských zvířat.  

2. Intenzita chovu hospodářských zvířat kontrolovaná  každý den čtyřměsíčního 
kontrolního období od 1. 6. do 30. 9. roku, na který se žádost vztahuje, má za úkol 
zajistit vyšší platbu pouze těm podnikům, které aktuálně skutečně chovají hospodářská 
zvířata. S ohledem na možné krátkodobé výkyvy počtu zvířat způsobené obratem stáda 
je možné v libovolné 4 dny stanoveného kontrolního období nedodržet hodnotu intenzity 
chovu zvířat ve výši 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy. 

Uvedené způsoby výpočtu intenzity byly konzultovány se zástupci zemědělské veřejnosti.  
 

Tento odstavec stanovuje, jakým způsobem se bude posuzovat nově vzniklý podnik, u 
kterého nejsou zpětně dohledatelné údaje o intenzitě chovu hospodářských zvířat. Za nový 
podnik je považován podnik, který nebyl ke dni 31. 12. roku předcházejícího roku podání 
žádosti evidován ani jako uživatel zemědělské půdy v evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů (LPIS) podle zákona o zemědělství, ani jako podnik s chovem 
hospodářských zvířat v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského 
zákona.  

 
Odstavec 5: Definuje výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat. Intenzita chovu 

hospodářských zvířat je zjišťována na základě informačního sytému ústřední evidence zvířat 
podle § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Odstavec 6: 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. V případě, že mají být chovaní koně započítáváni během obou 
kontrolních období uvedených v § 6 odstavci 2, žadatel je povinen zaslat elektronický opis 
registru koní a elektronickou deklaraci chovu koní dvakrát, tedy za obě kontrolní období.  

 
Odstavec 7: Stanovuje postup výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat pro 

žadatele, který nedoručí oznámení o počtu a kategorii chovaných koní v termínu stanoveném 
v odstavci 6. 

 
Odstavec 8: Stanovuje sazbu pro jednotlivé typy ANC. Sazby respektují čl. 31 odst. 1 

nařízení (EU) č. 1305/2013, jsou stanoveny na základě výpočtu dodatečných nákladů a 
ušlých příjmů provedených ÚZEI, jsou diferencovány podle faremních systémů popsaných 
výše, a na základě závažnosti přírodního znevýhodnění.  
− V horských oblastech jsou důvodem pro diferenciaci plateb rozdílné přírodní podmínky 

způsobené nadmořskou výškou případně v kombinaci se svažitostí, kde se projevuje vliv 
zkrácené vegetační doby na ekonomiku plodin. Tato diferenciace byla stanovena již 
předchozích letech, stanovuje 5 typů horských oblastí a toto nařízení uvedenou 
diferenciaci pouze přejímá z nařízení č. 72/2015 Sb.  

− V ostatních ANC diferenciace plateb zohledňuje míru znevýhodnění na úrovni 
katastrálních území, definovaného na základě biofyzikálních kritérií uvedených v příloze 
III nařízení (EU) č. 1305/2013. Diferenciace je založena na předpokladu, že více typů 
přírodních znevýhodnění vyskytujících se na jednom místě způsobuje vážnější 
znevýhodnění zemědělského hospodaření. Touto diferenciací jsou nově stanoveny 3 
typy ostatních oblastí.  
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− Sazby ve specifické oblasti nejsou na základě přírodního znevýhodnění dále 
diferencovány.    

 
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. 

 
K § 7: 

Ukládá žadatelům následující podmínky, které mají být dodrženy, aby byla žadatelům 
poskytnuta platba v plné výši:  
− 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 České republiky jsou 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 předpisů Evropské unie 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, trvalých 
travních porostech a orné půdě jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 50/2015 
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato minimální činnost spočívá na trvalých travních porostech a 
travních porostech v zajištění seče s odklizem biomasy nebo pastvy včetně likvidace 
nedopasků v termínu do 31. července (není-li nařízením vlády stanoveno jinak), na orné 
půdě spočívá v provádění obvyklých agrotechnických prací zajišťujících pěstování plodin. 
Plochy, na kterých není provedena minimální zemědělská činnost, nejsou způsobilé pro 
platbu. 

 
K § 8: 

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 při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat 

pro přiřazení faremního systému v případě, že dojde k  převodu podniku. 
 
K § 9 a 10:  

Tato ustanovení definují případy, ve kterých dochází ke snížení nebo neposkytnutí 
požadované platby. 
 
K § 11: 

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 § 12: 

Zohledňují se případy, kdy k porušení podmínek stanovených tímto nařízením dojde bez 
zavinění žadatele. 
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K § 13: 
Stanoví se datum, ke kterému jsou vztaženy údaje rozhodné pro vymezení přechodně 

podporovaných oblastí. 
 
K § 14: 

Stanoví se způsob zaokrouhlování pro účely výpočtů prováděných Fondem. 
 
 
ČÁST DRUHÁ 
K § 15: 
 
K bodům 1 až 3: 
V návaznosti na nabytí účinnosti nařízení (EU) č. 2017/2393, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1307/2013, se Česká republika v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 
rozhodla neaplikovat podmínku kontroly aktivního zemědělce v rámci přímých plateb. Z 
tohoto důvodu dochází k vypuštění jednoho z kritérií pro definici příjemce, a to kritéria aktivní 
zemědělec. 
 
K bodům 4 a 5: 
Legislativně technická úprava reagující na přijetí nařízení vlády, o podmínkách poskytování 
plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o 
změně některých souvisejících nařízení vlády 
 
K bodu 6: 
V návaznosti na nařízení (EU) 2017/1155, které zavedlo zákaz použití přípravků na ochranu 
rostlin (POR) na porosty dusík vázajících plodin přidán požadavek zákazu použití těchto 
přípravků od vysetí do sklizně plodin.   
 
Povinnost vést evidenci použití POR na porosty dusík vázajících plodin se doplňuje 
v souladu s vysvětlující nótou k použití POR a s vydanými vodítky ke kontrole na místě 
(DSCG/2014/32) ze strany Evropské Komise. Tyto materiály uvádí, že v relevantních 
případech by kontrola zákazu použití POR měla obsahovat kontrolu vedení evidence POR 
stanovenou v čl. 67 (1) nařízení (EU) č. 1107/2009.  
 
Doplnění povinnosti evidence data výsevu a sklizně těchto plodin, byla přidána z důvodu 
kontrolovatelnosti podmínky zákazu POR, kdy především v období před podáním žádosti 
nelze ověřit, zda byl přípravek použit. Obě evidence pak slouží ke vzájemné křížové kontrole 
zákazu použití POR, což je plně v souladu s požadavkem Evropské Komise, aby každá 
podmínka byla kontrolovatelná a ověřitelná. 
 
K bodům 7 a 8: 
Legislativně technická úprava reagující na zrušení vyhlášky č. 88/2006 Sb. 
 
K bodům 9 a 10: 
V reakci na úpravu přílohy II nařízení (EU) 2017/2393 ze dne 13. 12. 2017, kterou se mění 
příloha X nařízení (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, dochází od 1. 1. 
2018 k navýšení váhových koeficientů u některých ploch v ekologickém zájmu. V souladu 
s touto úpravou musí být upravena národní legislativa. Konkrétně dochází k navýšení 
hodnoty váhového koeficientu pro plochy s rychle rostoucími dřevinami (z 0,3 na 0,5) a pro 
plochy s dusík vázajícími plodinami (z 0,7 na 1), a to úpravou přílohy č. 3 nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. 
 
K bodu 11: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu reagující na novou právní úpravu v části první. 
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ČÁST TŘETÍ 
K § 16: 
 
Ustanovení zabraňuje možnosti podat žádost o platbu v méně příznivých oblastech podle 
nařízení č. 72/2015 Sb., na tyto oblasti nelze žádat z důvodu změny vymezení oblastí 
způsobilých pro poskytnutí platby.  
 
 
ČÁST ČTVRTÁ 
K § 17:  
 
Jedná se o legislativně technickou úpravu reagující na novou právní úpravu v nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. 
 
 
ČÁST PÁTÁ 
K § 18:  
 
K bodům 1 a 2: 
Legislativně technická úprava reagující na zrušení vyhlášky č. 88/2006 Sb. 
 
K bodu 3: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu reagující na novou právní úpravu v nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. 
 
K bodu 4: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu reagující na novou právní úpravu v části první a v  
nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
 
 
ČÁST ŠESTÁ 
K § 19: 
 
K bodům 1, 2, 7 až 10: 

V návaznosti na nabytí účinnosti nařízení (EU) č. 2017/2393, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1307/2013, se Česká republika v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 
rozhodla neaplikovat podmínku kontroly aktivního zemědělce v rámci přímých plateb. Z 
tohoto důvodu dochází k vypuštění jednoho z kritérií pro definici příjemce, a to kritéria aktivní 
zemědělec. 
 
K bodu 3: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu reagující na novou právní úpravu v nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. 
 
K bodům 4 až 6: 
Legislativně technická úprava reagující na zrušení vyhlášky č. 88/2006 Sb. 
 
 
ČÁST SEDMÁ 
K § 20: 
Účinnost 

S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu se stanoví účinnost 
navrhovaného nařízení vlády dnem 15. března 2018. 
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K příloze č. 1:  
Příloha č. 1 poskytuje přehled všech katastrálních území zařazených do ANC od roku 

2018, včetně příslušného typu uvedeného v § 2 odst. 1 předkládaného nařízení.  
 

 
K příloze č. 2: 
 V příloze č. 2 je uveden seznam rychle rostoucích dřevin, na které lze poskytovat 
platbu LFA. Seznam vznikl na základě požadavku čl. 4 nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (EU) č. 1307/2013, podle kterého musí být stanoven seznam těchto dřevin a jejich 
maximální cyklus sklizně. 
 
K příloze č. 3: 

Tato příloha obsahuje koeficienty pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí 
jednotky pro účely výpočtu podle § 6 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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