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IV. 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
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. 43/2018 Sb., 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 „nařízení vlády 
č. 43/2018 Sb.“).  

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci nového 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 aktuální potřebu řešení 
nedostatku krmiva v důsledku dlouhotrvajícího sucha v roce 2018.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle čl. 31 a 

32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – platby pro oblasti 
s přírodním nebo jiným zvláštním omezením (dále jen „ANC“).  

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je upravit podmínky poskytování plateb v rámci 

opatření ANC v roce 2019 a 2020.  
 
V případě opatření ANC je platba diferencována na základě příslušnosti zemědělského 

podniku k výrobnímu zaměření s převažující rostlinnou výrobou nebo převažující živočišnou 
výrobou. Příslušnost k výrobnímu zaměření je posuzována na základě intenzity chovu 
hospodářských zvířat v příslušném kalendářním roce (kontrolní období) a v roce předcházejícím 
roku podání žádosti.  Pokud se jedná o intenzitu chovu hospodářských zvířat v roce podání 
žádosti, je tato posuzována každý den v průběhu kontrolního období od 1. 6. do 30. 9. Intenzita 
chovu hospodářských zvířat za rok předcházející roku podání žádosti je vypočtena jako průměr 
intenzit hospodářských zvířat za každý den kontrolního období od 1. 1. do 31. 12.  

 
V současné době nejsou žadatelé o platbu v rámci opatření ANC schopni zajistit 

dostatečné množství krmiva pro počty zvířat potřebné ke splnění podmínky minimální intenzity 
chovu hospodářských zvířat pro roky 2019 a 2020. Vzhledem k tomu, že vybraní žadatelé 
nebudou v důsledku letošního sucha schopni zajistit krmivo na zimu, lze předpokládat, že 
negativní důsledky sucha v roce 2018 se mohou projevovat na stavech hospodářských zvířat i 
začátkem roku 2019. 

 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády tedy je umožnit žadatelům snížit stavy 

hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na 
zimu, bez toho, že by se tito žadatelé vystavovali riziku nesplnění podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Touto úpravou tedy bude zajištěno, že 
žadatelé o platbu postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 
a 2020 v důsledku nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření převažující 
živočišná výroba. 
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Navrhovaná změna nařízení vlády není důvodem změny programového dokumentu 
PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014.  

 
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 
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. 
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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 platbu může být rovněž organizační složka státu, pokud splňuje druhou 
a třetí výše uvedenou odrážku. 

 
Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje platby 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 umožnit žadatelům snížit stavy 

hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na 
zimu, bez toho, že by se tito žadatelé vystavovali riziku nesplnění podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Předkládaným návrhem nařízení vlády je 
upravován postup pro vyhodnocování výrobního zaměření v případě, že žadatelé o dotaci 
v roce 2018 snížili stavy hospodářských zvířat z důvodu nemožnosti zajistit dostatečné 
množství krmiva na zimu.  

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy konzultován se zástupci Fondu, 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 a 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 
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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. 

 
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 dopad 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. 
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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 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. 
 
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. 
 
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 daných ustanovení. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 
 
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. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
V případě, že dojde ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku nedostatku krmiva 
způsobeného suchem v roce 2018, bude v roce 2019 docházet k postupnému navyšování 
stavu hospodářských zvířat v závislosti na dostupnosti nové píce v jarním období. 
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Je vkládán nový § 14a, který upravuje postup Fondu při posuzování výrobního zaměření 
v roce 2019 a v roce 2020. Pro žadatele, kteří v žádosti o poskytnutí platby v roce 2019 
a 2020 oznámí, že snížili stavy hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018, bude jim 
zkráceno kontrolní období pro posuzování výrobního zaměření. 
 
Pro žádosti podané v roce 2019 tak bude výrobní zaměření posuzováno na základě aktuální 
denní intenzity v kontrolním období od 1. 6. do 30. 9. 2019 a zároveň na základě průměru 
intenzit hospodářských zvířat v kontrolním od 1. 1. do 30. 9. 2018. 
 
Pro žádosti podané v roce 2020 tak bude výrobní zaměření posuzováno na základě aktuální 
denní intenzity v kontrolním období od 1. 6. do 30. 9. 2020 a zároveň na základě průměru 
intenzit hospodářských zvířat v kontrolním od 1. 5. do 31. 12. 2019. 
 
Touto úpravou bude zajištěno, že žadatelé o platbu postižení suchem v roce 2018 nebudou 
dále penalizováni v roce 2019 a 2020 v důsledku nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. 
 
 
K Čl. II - Účinnost: 
Stanovuje se doba účinnosti na den jeho vyhlášení. Účelem je zajistit právní jistotu žadatelů 
o platbu a eliminovat rizika způsobená suchem v roce 2018, tzn., umožnit žadatelům snížit 
stavy hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva 
na zimu, bez toho, že by se tito žadatelé vystavovali riziku nesplnění podmínky pro přiřazení 
výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Touto úpravu tedy bude zajištěno, že 
žadatelé o platbu postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 
a 2020 v důsledku nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření převažující 
živočišná výroba. 
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