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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, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 

provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
vlády“). 

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci 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 a Evropskou komisí dne 
26. května roku 2015. Nařízení vlády reflektuje potřeby zpřesnění podmínek zjištěné 
v průběhu administrace podávání žádostí o zařazení do opatření Ekologické zemědělství 
(dále jen „opatření EZ“) a žádostí o poskytnutí dotace v roce 2017.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle 

čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – opatření ekologické 
zemědělství.  

 
Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je zohlednit potřebu zpřesnění podmínek 

poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství, které vzešly ze zkušeností 
s administrací žádostí v roce 2017 a aplikační praxe. Navrhovanou úpravou nařízení vlády 
se především odstraňuje podmínka ponechání 5 – 15 % výměry daného dílu půdního bloku 
bez mechanické údržby v ostatních sadech, čímž dojde k usnadnění udržování těchto 
ovocných sadů a sníží se tak výskyt infekčního tlaku chorob a škůdců. Odstranění podmínky 
má vliv na výpočet výše podpory, která byla revidována na základě odstranění této 
podmínky.  

 
Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je sjednocení podmínek prokazování 

produkce u pěstování jahodníku s podmínkami prokazování produkce u ovocných sadů, a to 
vypuštěním podmínky prokazování produkce daňovými doklady a fakturami. Touto úpravou 
dojde ke snížení administrativní zátěže.  

 
Úprava termínů pro letní a ozimou variantu zlepšujících plodin vznikla na základě 

souladu termínů u ponechání meziplodin na dílu půdního bloku podle NV 50/2015 Sb., o 
stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády (dále jen „NV č. 50/2015“). Další úpravy souvisí 
s legislativně technickým charakterem úprav textu založeným na změně výše uvedených 
podmínek. 

 
Cíl úpravy sankčního systému u zemědělské kultury ovocný sad je dán zavedením 

možnosti podání žádosti na produkční plochu dřevin. Sankce za nesplnění podmínek je nyní 
vztažena pouze na příslušnou produkční plochu skupiny dřevin, na které k nesplnění 
podmínky došlo.  

 
Úpravou podmínky zaznamenávání hodnot klimatických ukazatelů v intenzivním sadu je 

vypuštěn sloupec v Příloze č. 10 o zaznamenávání úhrnu srážek, jedná se o legislativně 
technickou úpravu, kdy text tabulky je nově sjednocen s textem podmínky. Touto úpravou 
dojde ke snížení administrativní zátěže žadatele. 
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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 Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném 
znění, 

 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

 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, 

 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, 

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

 zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, 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, 

 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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

provádění opatření EZ, proces administrace a stanovení sankcí za porušení závazných 
podmínek pro poskytnutí dotace. 
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Návrh nařízení vlády se týká zemědělských subjektů hospodařících na zemědělské půdě 
při dodržení příslušného způsobu hospodaření definovaného tímto nařízením. 

 
Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba, která: 

 provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost, 

 je vedena v evidenci zemědělského podnikatele, 

 hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství, 

 obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu, 

 splňuje definici aktivního zemědělce, 

 zaváže se plnit podmínky podmíněnosti a 

 plní podmínky pro poskytnutí dotace. 
 

Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie 
je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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 zpřesnit podmínky provádění opatření 
ekologické zemědělství od roku 2018.  

 
Novelizací nařízení vlády dojde k odstranění nepřesností v textaci stávajícího znění, 

které způsobovalo ztíženou administraci podávání žádostí o dotaci v roce 2017.  
 
Provedenými úpravami se zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků ze zdrojů 

Evropské unie. Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   
 
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. 

 
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 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. 
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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 
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. Alokace finančních prostředků opatření 
ekologické zemědělství v letech 2014-2020 je v PRV stanovena ve výši 330,71 mil. EUR 
celkových veřejných výdajů, nicméně 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 %. 

  
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. 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter 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 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, 

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.  
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2: 

V rámci novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb. dochází k úpravě termínů u meziplodin, 
tato změna vychází z požadavku Evropské komise na délku trvání porostu meziplodin na dílu 
půdního bloku. Meziplodiny tak mají být na dílu půdního bloku alespoň po dobu 8 týdnů, 
z čehož vyplývá i změna termínů u letních i ozimých meziplodin. Jelikož nastavení termínů 
u zlepšujících netržních plodin v opatření EZ bylo vytvořeno v souladu s nastavením termínů 
u meziplodin v nařízení vlády č. 50/2015 Sb. je vhodná jejich úprava v souladu s textem 
v nařízení vlády č. 50/2015 Sb. 
 
K bodu 3: 

Je navrhováno odstranění podmínky v § 12 prokazování minimální úrovně produkce 
u „pěstování jahodníku na orné půdě“. Jedná se o úpravu podmínky prokazování minimální 
produkce a využití jahod daňovými doklady a fakturami u podpory pěstování jahodníku na 
orné půdě. Obdobná úprava již byla provedena v minulosti u prokazování produkce 
v ovocných sadech. Jedná se tedy o sjednocení postupů, kdy s ohledem na praktické 
zkušenosti týkající se nejen vykazování splnění této podmínky dojde ke snížení časové i 
administrativní náročnosti kontrol  na místě. Tím dojde k urychlení vyplácení dotací.   
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Mechanismus prokazování minimální úrovně vlastní produkce byl založen na nutnosti doložit 
a prokázat produkci zároveň několika způsoby naráz, bylo nutné předložit karty dílů půdních 
bloků (záznamy o rostlinné produkci), deklaraci, jejíž vzor určil Fond a doklady ve formě: 
faktur nebo jiných účetních a daňových dokladů za prodanou produkci v daném roce nebo 
doloženým množstvím, které bylo použito při zpracování včetně výrobních kalkulací. Novým 
návrhem budou žadatelé při kontrole předkládat pouze karty dílů půdních bloků a deklaraci 
na Formuláři vydaném Fondem. 
Současné nastavení managementových podmínek zajistí dostatečné ochranu proti možným 
spekulacím. 
 
K bodu 4: 

Je navrhováno vypuštění podmínky ponechání 5 – 15 % výměry daného dílu půdního 
bloku bez mechanické údržby v ostatních sadech, v důsledku čehož dojde k snadnějšímu 
udržování těchto ostatních ovocných sadů a sklizni ovoce. Při ponechání nepokoseného 
porostu v ostatních sadech docházelo ke zvýšení infekčního tlaku chorob a škůdců, 
ke konkurenčnímu boji o vodu a živiny (zvlášť ve srážkově méně příznivých letech a u 
mladých nebo čerstvě vysázených sadů). Současně při provádění agrotechnických operací 
docházelo k udusání neposečeného porostu a nákladnější sklizni. Mechanická údržba 
polehlého porostu následující rok je obtížná. V případě, že je v sadu za účelem zvýšení 
biodiverzity a přísunu živin používán víceúčelový bylinný pokryv, narušuje povinnost 
nepokosených ploch jeho management. 
 
K bodům 5, 8 až 12: 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti s vypuštěním podmínky v § 15 
odst. 3 písm. f). 
 
K bodům 6 a 7:  

Podmínka ponechání 5 – 15 % výměry daného dílu půdního bloku bez mechanické 
údržby v ostatních sadech byla součástí kalkulace újmy v hospodaření v ostatních ovocných 
sadech. Z tohoto důvodu byla provedena revize kalkulace újmy v hospodaření a je nově 
stanovena výše sazby dotace pro ostatní ovocné sady obhospodařované v systému 
ekologického zemědělství a v systému pro přechod na ekologickou produkci. 
 
K bodům 13 až 15: 

Odstraňuje se nesoulad mezi textem podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c) 
a odst. 3 písm. a) nebo b), kdy podmínky jsou vztaženy vůči produkční ploše dřevin a sankce 
vůči celému dílu půdního bloku, na kterém se ovšem může nacházet více takových 
produkčních ploch, na kterých by při stávajícím stavu nebyla vyplacena dotace, přesto že by 
byly všechny podmínky pro její poskytnutí splněny. Navrhovanou úpravou je sankce 
vztažena pouze na příslušnou produkční plochu skupiny dřevin, na které k nesplnění 
podmínky došlo. Změna je navrhována s účinností již na žádosti o dotaci podané v roce 
2017. 
 
K bodu 16: 

Z Přílohy č. 10 části C se odstraňuje sloupec s nutností zapisování úhrnu srážek. Touto 
úpravou dochází ke zpřesnění podmínky, kdy se mezi požadované meteorologické faktory 
v současném znění nařízení vlády 76/2015 Sb., řadí pouze teplota a vlhkost vzduchu. Touto 
úpravou se sjednotí text přílohy s podmínkou a dojde ke zjednodušení podmínky provádění 
záznamů vybraných klimatických ukazatelů. 
 
K Čl. II 
K Přechodnému ustanovení 

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle 
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Při plnění 
podmínek na zemědělské kultuře ovocný sad, které jsou od roku 2017 vztaženy vůči 
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produkční ploše dřevin, bude sankce počítána podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení na produkční plochu dílu půdního bloku.  
 
K Čl. III 
K Účinnosti 

Stanovuje se doba účinnosti na 1. březen 2018 s ohledem na potřeby promítnutí a 
nastavení změn pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Fondem. 
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